
EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) SECRETÁRIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO 

MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO SIMÃO, ESTADO DE GOIÁS. 

PROCESSO LICITATÓRIO N°. 154/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 003/2020 

COMÉRCIO COMBUSTÍVEL RODO DIESEL SÃO 

SIMÃO - LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°. 

29:266.561/0001-Th com endereço/sede comer-did- to à Rod-ovia Br 3-64,  STN,  

Km 05, Conjunto Sol Nascente, sob o CEP n°. 75.890-000, em São Simão, 

Goiás, vem, à presença de Vossa Senhoria, por intermédio de seu 

representante legal infra-assinado,  corn  fundamento nos artigos 109 e 

seguintes da Lei n°. 8.666/93, apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO COM 

EFEITO SUSPENSIVO, em desfavor do PROCESSO LICITATÓRIO N°. 

154/2020/PREGÃO ELETRÔNICO N°. 003/2020, pelas razões de fato e de direito 

abaixo aduzidas: 

1. DAS PRELIMINARES 

1.1. DO  MET°  DE PETIÇÃO À ADMINISTRAÇÃO EM DEFESA DE ATO IESIVO EM 

DESFAVOR DA RECORRENTE 

A princípio, impende trazer os ensinamentos do 

ilustre professor JOSÉ AFONSO DA SILVA (Direito Constitucional Positivo", ed. 

1.989, página 382) acerca do Direito de Petição constitucionalmente 

garantido à recorrente, da seguinte forma: 

L 



"É importante frisar que o direito de petição não 

pode ser destituído de eficácia. Não pode a 

autoridade o gu.e 	dirigido escusar-se de 

pronunciar sobre a petição, quer para acolhê-la 

quer para desacolhê-la com a devida 

motivação". (grifo nosso) 

Outrossim, trazer os ensinamentos do renomado 

mestre MARÇAL JUSTEN FILHO, que assim assevera: 

"A Constituição Federal assegura, de modo 

genérico, o direito de petição  (art.  5°, XXXIV, a), 

como instrumento de defesa dos direitos pessoais, 

especialmente contra atos administrativos 

inválidos. Além disso, a Constituição assegura a 

publicidade dos atos administrativos  (art.  37) e o 

direito -ao contraditório e ampIo defesa (orf,5°,-

inc. LV)". (Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, 8° ed., Pág. 647) (grifo nosso) 

Assim, que as razões aqui formuladas sejam 

devidamente autuadas, processadas e julgadas em conformidade com os 

princípios constitucionais e administrativos que à norteiam, bem como; que a 

respectiva cfeeis-ão 'seta clevicfamerrte-furre~crc[a. 

1.1. DO CABIMENTO E DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

O ctrtigo 109,  in-ciso 1,  del  Lei 	8.666/93, 

que dos dtos cla ociministraç8o C11.1 decorrem da aplicação da 

referida lei, cabem recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 

intimação do ato ou da lavratura da ata. 



No presente caso, tem-se o RECURSO 

ADMINISTRATIVO fundamentação na lavratura da ata e homologação do 

pregão eleir~ 003/2020, Teafizado pela 	** 	em 24 .de 

junho de 2020, portanto, totalmente cabível e tempestivo. 

Aqui, impende fazer um adendo, no sentido que o 

referido pregão eletrônico n°. 003/2020, fora homologado em 24 de junho de 

2020, às 09h49min, na forma do Termo de Homologação anexo, não 

observando os prazos recursais garantidos no artigo 109 da Lei n°. 8.666/93. 

1.2. DA LEGITIMIDADE DA RECORRENTE 

No concernente à legitimidade da recorrente 

para a interposição do presente recurso, encontra-se fundamentada 

também no artigo 109 da Lei n°. 8.666/93, onde, a recorrente teve seu direito 

registrai/inscrição/habilitação no procedimento licitatório e de acesso ao 

portal inviabilizado, na forma dos documentos anexos, em que há tratativas 

com o suporte da empresa LICITANET, pelos canais de atendimento, e 

diretamente com a pregoeira, por chamada telefônica e  e-mail,  informando 

o interesse na participação e solicitando a liberação para acesso ao portal, 

visando cumprir as exigências contidas no edital, de promover a oferta de 

propostas até o horário definido (07h3Omin). 

O referido artigo está assim disposto:  

"Art.  109. Dos atos da Administração decorrentes 

da aplicação desta Lei cabem: 
- reavrso, no prazo cle-  5 (airiaa) dias &leis 

contar da intimação do ato ou da lavratura da 

-ata, nos  calms  de: 

a) habilitação ou inabilitação do licitante; 

b) julgamento das propostas; 



C) anulação ou revogação da licitação; 

d) indeferimento do pedido de inscrição em 

-registro  ~rat,  sua, alterogão ou 

cancelamento; 

e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I 

do  art.  79 desta Lei; 	(Redação dada pela 

Lei n° 8.883, de 1994)  

f) aplicação das penas de advertência, 

suspensão temporária ou de multa". 

O manifesto interesse na participação do pregão 

pela recorrente, com inúmeras tentativas de acesso ao portal (conversas e 

solicitações anexas), inclusive demonstrando os pedidos de apoio/suporte, 

seja pelos canais de comunicação da empresa responsável pelo portal 

(LICITANET), seja pelas notificações à pregoeira, via telefone e  e-mail,  dão 

causa ã legitimidade do pedido de reconsideração do ato, haja visto a 

lesão aos princípios contidos na Lei n°. 8.666/93, principalmente, o de 

isonomta—* en-tre os p tfilicipantes e de-  seieção do plopos-tet mais -v-cfrft~ 

para a administração, deste modo, inabilitando e deixando de conhecer 

das propostas preparadas pela recorrente. 

1.3. DO EFEITO SUSPENSIVO 

O artigo 109, §§2° e 40, da Lei n°.8.666/93, dispõe 

que: 

§2°. 0 recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do 
inciso I deste artigo terd efeito suspensivo, 

podendo a autoridade competente, 

motivadamente e presentes razões de interesse 

público, atribuir ao recurso interposto eficácia 

suspen,siva  acts  demais feçursos, 

2„ 



§4°. 0 recurso será dirigido à autoridade superior, 

por intermédio da que praticou o ato recorrido, a 

	

 	-reconsiderar suo decisão, -no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 

fazê-lo subir, devidamente informados, devendo, 

neste caso, a decisão ser proferida dentro do 

_prazo -de -5 -(cincol. dias 	-contado -do. 

recebimento do recurso, sob pena de 

responsabilidade." (grifo nosso) 

Desta feita, requer-se a determinação de efeíto 

suspensivo ao recurso, gerando a suspensão dos atos posteriores pela 

administração pública, ante a inabilitação e não julgamento das propostas 

da recorrente, até julgamento final pela via administrativa. 

2. DA SÍNTESE FÁTICA 

Aberto o processo Tibitatõrio n 154/2020  ¡Deb  

município de São Simão, Goiás, originando-se o pregão eletrônico n° 

003/2020, realizado em 24 de junho de 2020. 0 referido processo, classificado 

par Menor Preço por Item, possui como objeto a aquisição eventual, futura e 

parcelada de combustíveis (etanol, gasolina tipo c comum,  oleo  diesel s-10 e 

óleo diesel comum), para atender a frota da municipalidade, na forma do 

edital anexo. 

Na forma do edital, as empresas interessadas 

deverão promover o credenciamento junto ao sistema do PREGÃO 

Et  FRO-NCO  utilizado pelo município, LICITANET, ctirctvés do  site  

licitanet.com.br, ao passo que será fornecido chave de identificação e 

senha ao licitante para que possa realizar a juntada de documentos e o 

envio de propostas. 



Pois bem. Aqui, cumpre iniciar a sina da 

recorrente, a qual resultou na inabilitação e não julgamento das propostas. 

A recorrente, observando as disposições contidas 

no edital, realizou o cadastro junto ao  site  LICITANET, assim como promoveu o 

pagamento do boleto de inscrição, no importe de R.$ 132,20 (cento e trinta e 

dois reais e vinte centavos), para que pudesse ser-lhe confirmado o 

credenciamento e posterior envio da chave de identificação e senha 

pessoal para a realização dos atos posteriores e participação no pregão. 

Todavia, ocorre que mesmo confirmado o 

pagamento pela empresa responsável pelo  site  de realização do pregão 

pela municipaliciade, não fora -entregue em tempo  -habit  a chove de 

identificação e senha pessoal à recorrente, inviabilizando a participação no 

processo licitatório. 

Não obstante o não fornecimento da chave de 

identificação e senha pessoal, a recorrente comunicou, tanto a empresa 

LICITANET, por intermédio de seus canais de comunicação  (e-mail  e 

crplícativo de WhatsApW, quanto a pregoeira responsável peio pregão 

eletrônico, também via canais de comunicação (chamada telefônica e  e-

mail),  que possuía interesse na participação do processo licitatório, assim 

como que, fornecessem apoio na entrega da referida chave de 

identificação e senha pessoal para a juntada dos documentos e 

formalização das propostas. 

A prévia comunicação do interesse de 

participação e de solicitação de acesso ao portal em tempo hábil pela 

recorrente junto a empresa LICITANET e à pregoeira podem serem 

-confirmados pelos documentos anexos, que  confirm=  o verbercrdo-. 



A inviabilidade técnica (ausência de suporte 

efetivo de acesso ao portal para os interessados na participação do 

procedimento)-  aliada à notificação junto a pregoeira respon-sétvel de 

interesse na participação do pregão, dão causa ao ferimento dos princípios 

contidos na Lei n°. 8.666/93, de isonomia entre os participantes e de proposta  

mats  vantajosa pela administração, ainda mais se considerados que não 

foram julgadas as propostas da recorrente, o que lesiona tanto o direito de 

participação quanto o erário público, se mantida a homologação do 

pregão em seu termos, haja visto que a única empresa a promover lances 

fora a FARIA & MACEDO LTDA, que saiu vitoriosa em todos os itens. 

Desta feita, não se conformando a lavratura da 

ata e homologação do pregão eletrônico n°. 003/2020, referente ao 

processo licitatório n°. 154/2020, pela inabilitação da empresa recorrente e 

não julgamento das propostas pela inviabilidade técnica do sistema 

eletrônico utilizado (LICITANET) e o ferimento dos princípios da administração 

pública e os contidos na Lei de Licitação e Contratos, requer-se o 

CANCELAMENTO/ANULAÇÃO do referido processo licitatório, devendo ser 

novamente realizado, com a liberação do acesso ao portal à recorrente, 

garantido o seu credenciamento, habilitação, participação, com análise e 

julgamento das propostas, na forma da Lei n°. 8.666/93. 

3. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

3.1. DA fORMAIIZAÇÃO DOS ATOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 'EDITAL VELA 

RECORRENTE EM COFORMIDADE COM O DESCRITO NO EDITAL E DA 

INVIABILIDADE TÉCNICA CAUSADA PELO NÃO FORNECIMENTO DE ACESSO AO 

PORTAL PELA ~RUA LICITANET EM TEMPO  HARK  

Dantes narrado, as empresas interessadas  ern  

participar do processo licitatório n°. 154/2020, referente ao pregão eletrônico 

rt°. -003/2020; deveriom-  promover o cred-e-n--ciamento - to ao -sistema 



eletrônico manejado pelo município de São Simão, Goiás, qual seja, o  site  da 

empresa LICITANET. Para a realização do credenciamento a empresa 

interessada deveria promover o p'eerichimento de  dodos  base e efetuar 

pagamento de um boleto para, então, ser fornecido uma chave de 

identificação e senha pessoal de acesso ao portal para cadastro no pregão 

e posterior envio das propostas. 

No presente caso, o acolhimento das propostas 

pela pregoeira iria até às 07h3Omin, e a sua análise das 07h31 mm até as 

07t159~ , com a abertura do sessão do pregt-ro às 08h0Grnin, todos 

realizados no dia 24 de junho de 2020, na forma do edital anexo. 

A recorrente entrou em contato com o suporte da 

empresa LICITANET buscando promover o acesso ao portal para que 

pudesse efetuar a habilitação no pregão e envio das propostas até o horário 

contido no edital, contudo, em conformidade com os documento anexos, 

ante inviabilidade técnica do suporte e pela ausência de acesso, fora 

impossibilitada de participar, caracterizando-se, assim, a sua inabilitação 

para o processo licitatório por inviabilidade técnica do sistema eletrônico 

(ferramenta) utilizada pelo município de São Sim-ão.  

Aqui, reitera-se, além do  e-mail  enviado à 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO (licitacao@saosimao.go.gov.br), na pessoa da 

pregoeira, informando o interesse no porticipação do referido processo 

licitatório (pregão), fora efetuada nova comunicação via chamada 

telefônica diretamente à pregoeira, onde o representante legal da empresa 

licitante solicitou apoio para promover acesso ao portal< garantindo-se a sua 

participação, contudo, a pregoeira quedou-se inerte, inclusive, informando-

o que nada poderia ser feito. Veja-se: 



Re: Manifesto de Interesse - COMÉRCIO 

COMBUSTÍVEL RODO DIESEL SÃO SIMÃO 

LTDA 

Rododiesel São Simão 
lic}tacactDsapsimao.gc.goy.bt  

0040  

Prezadas, boa noite! 

Venho informar que a empresa Comércio  Combustive(  

Rododiesel São Simão Ltda, inscrita no CNPJ n° 

29.266,561/0001-19 tem interesse em participar do 

pregão eletrônico ri.0bl/Z020. 

Solicito que  lodes  as eventuais informaçôes, 

esclarecimentos efou alteração do edital, caso haja seja 

informado. 

Favor se possível enviar a relação dos itens com o preço 

médio. 

Att. 

José Mauro do Santos. 

Proprietário. 

v Responder  

Assim, considerando que a pregoeira do 

município de São Simão possuía ciência do interesse de participação do 

empresa recorrente, bem como, pela inviabilidade técnica causada pelo 

-sisferna titi 	ticitanety em fornecer  ern  -tempo-fittbii a acesso ao portai, 

tem-se evidente ferimento aos princípios da administração pública e os 

contidos na Lei n°. 8.666/93, como de isonomia entre os participantes e de 

proposta _mais vantajosa à administração pública, uma vez que deixou de 

observar/julgar as propostas da recorrente, lavrando a ata e homologando o 

pregão com um único vencedor (Fula & Macedo Ltda) em todos os itens. 



3.2. DO FERIMENTO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOS 

PRINCÍPIOS CONTIDOS NA LEI N°. 8.666/93 - INABILITAÇÃO E NÃO 

JULGAM~ DAS-  PROPOSTAS DA  =Miff  

Inúmeros são os princípios que norteiam a 

administração pública, devendo ser rigorosamente seguidos pelos 

sêrverrtuários -qtle  pro-movem os -alas -a-ciministrativos, s-etam -etes ug-entes 

políticos ou públicos. 

Partindo deste pressuposto,_ tem-se, na forma do 

amplamente narrado, a inobservância de alguns princípios ou até mesmo o 

ferimento pelos responsáveis do procedimento licitatório n°. 154/2020, na 

realização do pregão n°. 003/2020. 

O primeiro, pode ser verificado mediante o 

tratamento desigual dispensado a recorrente, que manifestou interesse na 

participagdo 	referido  process°,  comunican-do a prego-eira via  e-mail  

contato telefônico, onde buscava tão somente apoio para obter acesso ao 

portal em tempo hábil a oferecer proposta e habilitar-se. 

O tratamento desigual pode ser conferido pela 

ausência de resposta do mencionado  e-mail,  pelo não fornecimento em 

tempo hábil da chave de identificação e senha de acesso ao portal pela 

empresa Licitanet a recorrente e, por fim, a solicitação de apoio via telefone 

à pregoeira, onde informou que nada poderia ser feito para garantir o direito 

de participação no pregão.  

VICTOR  AGUIAR JARDIM AMORIM (Amorim,  Victor  

Aguiar Jardim de 1986-Licitações e contratos administrativos: teoria e 

jurisprudência /  Victor  Aguiar Jardim de Amorim_. -2. ed. - Brasília: Senado 

Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2018) descreve os princípios da 

impessoalidade e da igualdade da seguinte forma: 



"0 princípio da impessoalidade estabelece o 

dever do administrador de conferir o mesmo 

--tratamento -a todo% 	-inter_essacio_s -aue se- 

encontrem na mesma situação jurídica. Assim, 

fica evidenciada a proibição de tratamento 

discriminatório e privilegiado. 

A "igualdade na licitação significa que todos os 

interessados em contratar com a Administração 

devem competir em igualdade de condições, 

sem ,que -a -nenhum se -oter-eça vcintagern -ndo-

extensiva a outro" (CARVALHO FILHO, 2013, p. 

244). 

-Esse -principio -objetiva -.proteger oigualdade -de 

expectativa em contratar com a Administração, 

não estando afastado, pois, o eventual 

alijamento de um licitante do certame quando  

-tor  vp,rifi-c-odo -o -nbo -atendirnento ci   -c-e41-os-

requisitos estabelecidos em edital". 

No caso, o sentido de não fornecer tratamento 

desigual, não significa deixar de prestar auxilio ao licitante interessado em 

particip-ar do processo licitaitrio, -ainda rn-ais se, -considerado que 

procedimento eletrônico é considerado novo, e podem ocasionar 

dificuldades no acesso ao portal e de entrega do serviço do sistema 

eletrônico, visto que se trata de um sistema mecânico gerenciado por 

pessoas, e não um pregão presencial, portanto, sendo passível de 

inconsistências. 

Já no concernente à competitividade e 

vantajosidade para administração pública atrelada a eficiência dos atos, 



tem-se que ser observado pelo agente responsável por manejar o 

procedimento promover o afastamento da exigências meramente formais e 

burocr~, gamtnlindo que, de modo eventuot, o exclust-to de um 

participante se dê somente diante de descumprimento de uma regra 

substancial para a disputa, o que não ocorreu no presente caso, visto que, 

por folha no próprio manejo do procedimento, 	recorrente fora 

impossibilitada de realizar o oferecimento de proposta e habilitação. 

Novamente, impende invocar os ensinamentos de  

VICTOR  AGUIAR JARDIM AMORIM (Amorim,  Victor  Aguiar Jardim de 1986- 

Licitações e contratos administrativos: teoria e jurisprudência /  Victor  Aguiar 

Jardim de Amorim. - 2. ed. - Brasília: Senado Federal, Coordenação de 

Edições Técnicas, 2018), assim dispostos: 

"0 princípio da eficiência preconiza a otimização 

da ação estatal, no sentido de "fazer mais com 

Meno5", -ou  seo de conferir -exce~a no 

resultados. Derivada de tal concepção, a ideia 

de formalismo moderado busca superar o dogma 

da necessidade de interpretação rigorosa e literal 

-de preceitos legais -que. pode Implicar -um 

formalismo exagerado e inútil, prejudicando o 

andamento dos certames (FURTADO, 2015, p.36). 

Ou seja, confere-se ao procedimento licitatório 

...um_ -caráter instrumental_ -~ciçb-.10 -corno 	,e- 

não como um fim em si mesmo). Tal é o 

entendimento do STF e do STJ8. 

-LicitaçCK); -definiçOes- laósious, panofama 

normativo e princípios. O atual estágio evolutivo 

da hermenêutica jurídica não se coaduna com 

uma postura extremamente formalista do 

-aclministr~pú-blleo,-cleverKlo -ele  pautar-se-por 



uma noção mais complexa esistêmica do Direito, 

ou seja, por uma noção de juridicidade, de modo 

-a  ~or  --a conceptçâa -41è legalidade -éstrita 

(AMORIM, 2009). 

.Nesse sentido, merece destaque o disposto no  

art.  5° e no  art.  26, §3°, do Decreto n°. 5.450/2005, 

queeulam -enta -o :prègão-eletrôníca:  Aft,  59-  A 

licitação na modalidade de pregão é 

condicionada aos princípios básicos da 

legalidade, 	impessoalidade, 	moralidade, 

igualdade, -p ic-ctde tiriência. -prabidacle 

administrativa, vinculação ao instrumento 

convocatório e do julgamento objetivo, bem 

como aos princípios correlatos da razoabilidade, 

-cormetitividadee-.proporcionalidade.. 

Parágrafo único. As normas disciplinadoras da 

licitação serão sempre interpretadas em favor da 

-arnpliaçâo -da disputa ,eRtfe ,os -intereswdos, 

desde que não comprometam o interesse da 

administração, o princípio da isonomia, a 

finalidade e a segurança da contratação. [...]  

Art.  26. 

§3°. No julgamento da habilitação e das 

propostas., -o pregoeir-a pacler-4 sçi._nar  erras 

falhas que não alterem a substância das 

propostas. dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, 

-registrado em -ata e acessível -a -toclas, atribuirido-

lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 

classificação (BRASIL, 2005b, grifos nossos). 



Considerando ser a busca da proposta mais 

vantajosa o objetivo maior da licitação, há que 

se superar -e „afastar -~as -meramente 

formais e burocráticas, de modo que a eventual 

exclusão de um participante do certame 

somente se justifica diante do descumprimento 

-de -uma Tegra substancial para a clisputc4 -Àfinal, 

conforme célebre afirmação de Bonoit (1968 

apud REIS, [2015?]), a licitação não pode ser 

tratada como gincana, pela qual se premia o 

melhor cumpridor d edital_ As ficões-

administrativas e a interpretação empreendida 

pelos agentes públicos devem ser guiadas pela 

busca da eficiência, economicidade e 

"v-antajosidocle" para -a Administração, sem 

prejuízo da isonomia e segurança jurídica". (grifo 

nosso) 

A jurispruclência nocional versa neste- senticla, 

inclusive com vários julgados pontuais pelos tribunais superiores, garantido a 

observância dos referidos princípios, vide: 

"CONSULTAS. NEPOTISMO NAS CONTRATAÇÕES 

PÚBLICAS. VEDAÇÃO À CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESAS PERTENCENTES A PARENTES DE 

MEMBROS E SERVIDORES DO-PODER JUDICIÁRIO.. 

PRINCÍPIOS 	CONSTITUCIONAIS 	DA 

IMPESSOALIDADE, ISONOMIA E DA SELEÇÃO DA 
PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. PRECEDENTES DO 

E Tc-U. APERFEIÇOAMENTO DA 

RESOLUÇÃO CNJ N. 7. I - A jurisprudência do STF, 

STJ e TCU vem evoluindo no sentido de vedar 

todas as hipóteses em que a participação (direta 



ou indireta) na licitação carregue risco potencial 

de ofensa aos princípios constitucionais da 

impessoalidader  isoncmi e -do e1eçõo da 

proposta mais vantajosa para a Administração. 

[...]. (CNJ -  CONS  - Consulta - 0004818-

34.2014.2.00.0000 - Rel. CARLOS EDUARDO DIAS - 

9° Sessõo Virtual - julgado  -ern  22/03/2016)". 

A pregoeira, na forma dos ensinamentos acima 

postos, poderia determinar o credenciamento, habilitação e colhimento das 

propostas da recorrente me,dionte  des-pm-17o no &a ou ter, cro meTyos, 

prestado suporte junto ao sistema eletrônico LICITANET para que fosse 

procedida em tempo hábil a liberação de acesso ao portal para 

oferecimento das propostas e habilitação. inúmeras foram as tentativas 

realizadas pela recorrente, seja por  e-mail,  telefone, aplicativo de WhatsApp, 

restando todas infrutíferas. 

Deste modo, verifica-se que a inércia da 

pregoeira e a ausência de entrega da chave de identificação e senha para 

acesso pela empresa Licitanet à recorrente ferem os princípios da 

administrctção público e  Ds  princípios con-tíclos no tel n°. 8:666/93. 

Assim, requer-se o CANCELAMENTO/ANULAÇÃO 

do pregão eletrônico n°. 003/2020, ato administrativo caracterizado pela 

tavratura da respectiva ata e hornotogação, na forma dos documentos 

anexos, devendo ser realizado novo pregão eletrônico em referência ao 

objeto do processo licitatório n°. 154/2020, consubstanciando na isonomia 

entrEcsDortici4DQfltes e a or000sta mais vantajosa para a administração 

pública, uma vez que, somente a empresa FARIA & MACEDO LTDA venceu 

todos os itens contidos no edital, evidenciando notada lesão aos direitos da 

recorrente e potencial lesão ao erário público e aos princípios da 

administração pública, bem como os contidos na Lei n°. 8.666/93. 



4. DOS REQUERIMENTOS  

Ex positis,  requer-se:  

a) que seja devidamente recebido, autuado, 

processado e julgado o presente RECURSO ADMINISTRATIVO, na forma dos 

artigos 109 e se-guinies datei n°. 8.666/93, e TIO forma do artigo 5°, inciso 

XXXIV, alínea "a", garantindo-se o direito de petição da recorrente; 

b) que seja atribuído EFEITO SUSPENSIVO ao 

presente RECURSO ADMINISTRATIVO, na forma do disposto no artigo 109, §2°, 

da Lei n°. 8.666/93: 

C) que seja reconsiderado o ato que deu ensejo à 

lavratura da ata e homologação do pregão eletrônico n°. 003/2020, 

referente ao processo licitatório n°. 154/2020, pela presidente/pregoeira da 

-Comissão PemTanente de Licitaçãodo município-  de Stky Simão,  Goias,  

determinando-se o cancelamento/anulação e realizando novo pregão 

mediante a observância dos princípios da isonomia entre os participantes e 

da proposta mais vantajosa para administração pública, sob pena de 

responsabilidade, na forma do artigo 109, §4°, primeira parte, da Lei n°. 

8.666/93; 

d) que caso não seja este o entendimento, que 

seja remetido à autoridade superior, para que aprecie o presente RECURSO 

ADMINISTRATIVO, mediante decisão fundamentada, em seus integrais 

termos, em con-formidade  corn  o olisposto no antgo 	segunda parte, 

da Lei n°. 8.666/93; 

e) que não sendo acatado a presente _medida 

recursal, requer-se que sejam extraídas peças do processo licitatório, para 



remessa ao ilustre representante do Ministério Público, responsável pela 

análise de eventuais irregularidades na prática dos atos administrativos na 

co-nd-uçe-ro do ~do  eel-tame;  

f) que não sendo acatado a presente medida 

recursal, requer-se que sejam extraídas peças do processo licitatório, para 

Te-mess-a Do Egrégio Thbund -de -COntas-  aos.  Municípios - do -Estado de -Goiás-  e 

ao Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, para a 

análise de eventual instauração de novo pregão eletrônico para a 

con.tratação dos produtos objeto do referido processolicitatório; 

Nestes termos, pede e aguarda deferimento. 

São Simão, Goiás, 28 de junho de 2020. 

COMÉRCIO COMBUSTÍVEL RODO DIESEL SÃO SIMÃO - LTDA 

Recorrente 



ESTADO DE GOIÁS 

Prefeitura Municipal de São Simão 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Processo Administrativo n° 154(2020 

PREGÃO N°003/2020 

MODO DE DISPUTA ABERTO 

Processo tnt 154/2020 

Modalidade: Pregão 003/2020 

Forma: Eletrênica 

Tipo:  Metier  Preço por Item. 

Objeto: Refere-se à seleção das melhores propostas que visem o REGISTRO DE PREÇOS 

para a aquisição eventual, future e parcelada de combustiveis (etanol,  gasoline  tipo c 

comum,  oleo  diesel 510 e  oleo  diesel comum), para atender a frota do Município de São 

Simão-GO, conforme Termo de Referência - Anexo I, deste edital. 

D'hlanicípio. Se  Sep'  -Si/sae -.G)2. através do ~mentor de Licitação srom 

endereço na Sede da Prefeitura Municipal de São Simão/G0 - Praça Civica, n°. 01, Centro, 

na cidade de São Sirnão/GO, através da Pregoeira e equipe de apoio designados pelo 

Decreto n° 001/2010 de 02 de Janeiro de 2.3113,  corn  autorização de Gestor do 

Departamento, de acordo com a Lei n° 8.666/93, Lei n. 10.5201 2002, Lei Municipal n..606 

de 17 de Fevereiro de 2006, Decreto 452 de 02 de Junho de 2006, Lei Complementar n° 123 

de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar n° 147 de 07 de Agosto de 2014, Decreto 

Federal n° 3.555 de 08 de agasto de 2000, que Aprova o Regulamento para a Modalidade 

de Licitação Denominada PTCjãO, Decreto Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019, 

Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, no forma eletrônica, e demais condições  

(wades  neste edital, Tomar público, pare conhecimento dos interessado que, realizará a 

licitação ria modalidade PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, com critério de julgamento 

menor preço por item. 

LIMITE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 

120 24)2612020 às 07:30 (sete horas e trinta minutes). 

Af$ERTDRADASRP.OPOSTA6 £01K-RCIAIG:  

Die  24/0612020 8007:31 (sete  hares  e Nina  earn  minutes).  

FIN  DE ANÁIJSE DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 

4,1) 
Sào S  

ESTADO DE GOIÁS 

Prefeitura Municipal de São Simão 

Cia 24/06/2020 as 7:59 (sete  hems  e dnquenta e nove minutos) 

ABERTURA DA SESSÃO Do PREGÃO ELETRÔNICO: 

'12024436/2020 es 08:00 (oito hcras).  

SITE  PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO; WWW.licitanet.com,br 

1. DO OBJETO: 

1.1. Refere-se a seleção das melhores propostas que visem o REGISTRO DE PREÇOS 

para a aquisição eventual, futura e parcelada de combustíveis (etanol,  gasoline  tipo c 

comum, óleo diesel s.10 e óleo diesel comum), para atender a frota do Município de 

.-S52t20mão.O0,,conforme Temie-cleReferincia- Anexo L-cleste-ertitaL 

1. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 

21 	0 presente procedimento licitatório é disciplinado pela Lei n° 10.520 de 17 de Julho 

de 2002, Lei Municipal ri..606 de 17 de Fevereiro de 2006, Decreto 452 de 02 de Junho de 

2008, Lei Complementar n° 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar n° 147 de 

07 de Agosto de 2014, Decreto Federal n° 3.555 de 08 de agosto de 2000, que Aprova o 

Regulamento para a Modalidade de Licitação Denominada Pregão, Decreto Federal n° 

10.024 de 20 de setembro de 2019, Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na 

forma efetrõnfca, Leí 8.666 de 21-  de junho de 4603 a suas alterações e, pules condições 

estabelecidas no presente Edital e seus anexos. 

3 	DO CREDENCIAMENTO: 
3.1 	Para participar do pregão elebánico, o licitante deverá estar credenciado no sistema 

"PREGÃO ELETRONICO" através do  site  httosillicitanetcombrt 

3.2 	O credenclamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 

pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletrônico; 

3.3- O credenciamentojuntoao provedor dc,sisteme.implica.na-resPortealeildt,3.45,legal-de-

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes ao Pregão na forma eletrônica; 

3.4 	0 licitante que deixar de assinalar o  cameo  da Declaração de MEJEPP não terá 

direito a usufruir do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, 

mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte e equiparadas; 

3.5 	0 licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 

atos praticados diretamente nu por seu representante, excluida a responsabilidade do 

ESTADO DE GOIÁS 

So So 
	Prefeitura Municipal de São Simão 

30 dies 
R$ 132,20 

90 dias 
R$ 195,20 

180 dias 
R$ 276,20 

365 dies 
12$ 399,50 

8.2 -Para as MEPs. 

30 dies 
R$ 112,40 

SO  dias  
R$ 175,40 

180 dies 
R$ 250,10 

365 dias 
R$ 365,30 

b) O referido pagamento/remuneração possui amparo legal no inciso Ill do  art.  5° de Lei n° 

10.520/02. 

4.6.1 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta 

implica submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem 

prejuízo da estrita observância das normas  confides  na legislação mencionada em seu 

preambulo; 

4.6.2 Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de 

responsabilidade exclusiva do licitante, não sendo do Municipio de São Simão,  ern  nenhuma 

hipótese responsável pelos  mewl..  O licitante também é o único responsável  pales  

transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, ou pela sua eventual 

desconexão; 

4.6.3 As Licitantes interessadas deverão proceder  on  credenciarnento antes da data 

marcada para inicio da sessão pública via  intern«  

4.6.4 0 crectenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 

pessoal e intransferivel, para acesso ao Sistema Eletrônico, no  site:  httos://licitanetcom.br/:   

4.6.5 0 creclendamento junto ao provedor do Sistema implica no responsabilidade legal 

única e exclusive do Licitante, ou de seu representante legal e na presunção de sua 

capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico; 
4.6.6 O use da senha de acesso pelo licitante é de Sua reSponsabilidade exclusNa, 

incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo 

ao provedor do Sistema, ou do Município de São Simão prorrwtora da IWitação, 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da  senile,  ainda que, por 

4.6.7 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas  an  provedor do 

Sistema para imediato bloqueio de acesso; 

4.7 Não poderão particIpar deste PREGÃO ELETRÔNICO, as empresas 

enquadradas nos casos a seguir: 

4.7.1 Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição'; empresas 

NE - ,Letiffeetive pima Vedesfia de Caamórcim CansidersuMo sue . disMcionário 	adepiristra. diente de trábrw, de 
censer..., e 	 czeo cow.; a comicieranu,  que  mistem mercedo disuses amp.. cam potenciel Monica. 
profissianal e ap,racbited  suficiente  pare mender satiate...genie  às  Mgandes  nono,,  neu, 	emendmse  que  Scanveriente 
tivesmAinassinemMatigaareenrimpavaieotins.stnetmesstmeratek. 
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provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 

decorrentes de use indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

4 	DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO: 

4.1 	Poderão participar deste Pregão os interessados que militem no ramo pertinente 

ao objeto desta licitação, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à 

documentação, constantes deste Edital e seus Anexos; 

4.2 	A participação nesta licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das 

condições estabelecidas no presente Edital, bem coma a observância dos regulamentos, 

normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanta a recursos. A não 

observância destas condições ensejará no sumário IMPEDIMENTO da proponente, no 

referido certame; 

4.3 	Não cabe aos licitantes,  epos  sua abertura, alegação de desconhecimento de seus 

itens ou reclamação quanta ao seu contendo. Antes de elaborar suas propostas as 

licitantes deverão ler atentamente o Edital e seus anexos, devendo estarem conformidade 

com as especificações do ANEXO (TERMO DE REFERENCIA); 

4.4 Como requiSito para participação no PR-EG-A0-ÉT:ETRONItia o LiCtrante deverá 

manifestar, em  cameo  próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos 

de habilitação e que sua proposta de preços está em conformidade com as exigências do 

instrumento convocafório, bem como a deScrifiva fécnica conálárife do ANEXO I (TERMO 

DE REFERENCIA); 

4.5 	A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta 

sujeitará o licitante às sanções previstas no edital e Leis Federais n° 10.520/02 e 8.666/93; 

4.6 Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO: Somente poderão participar 

cuee. przpr:Ão. Fr ET30.05aco,. via-  Internet,  _es. itstaamemmaci,  

pertinente ao objeto do certame, que atendam a todas as  exigencies  deste Edital e da 

legislação a ele correlate, inclusive quanto à documentação, e que estejam devidamente 

cnadenciadeS, através do  site  httos://licitanetoorn.br(:  

4.6.1 A participação no Pregão Eletrônico se dará permeio da digitação da senha pessoal e 

intransferivel do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, 

exclusivamente por meio da Plataforma Eletrônica, observada data e horário limite 

estabelecidos. 

a) 	O custo de operacionalizaç.ão pelo usada Plataforma de Pregão Eletrônico, a titulo de 

remuneração pela utilização dos recursos da tecnologia da informação ficará a cargo do 

licitante, que poderá escolher entre os Pianos de Adesão abaixo: 

9.1  -Pam  todas as empresas com exceção das MEPs. 
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que estiverem  ern  recuperação judicial, processo de falência ou sobe regime de concordata, 

concurso de credores, dissolução ou liquidação, Ressalva: É possível a participação de 

empresas em recuperação judicial, desde que amparadas com certidão emitida pela 

instância judicial competente, que certifique que a interessada está apta econômica e 

financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da Lei ri". 8060/1993. 

(TCU, Ac. 8.271/2011-2'  Camara,  Dou de 04/10/2011); 

4.7.2 Empresa declarada inidõnea pare  Baiter  ou contratar  cam  a Administração Pública; 

4.7.3 Empresa suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com 

este Muniu/pio; 

4.7.4 Empresas  qua,  por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidemeas ou punidas 

com suspensão ou impedidas de licitar por órgão da Administração Púbfica Direta ou 

Indireta, no esfera Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na 

imprensa oficial, pela órgão que a praticou, enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição. Para verificação das condições definidas nesta atinou, a Comissão do Pregão, 

promoverá a consulta eletreinica junto ao Cadastro  National  de Empresas Inidõneas e 

Suspensas-CEIS; 

45 	rrepresas-cifjo dirigente, gerente, sócio ou responseVePtecnico seja servidor publIco 

da Prefeitura Municipal de São 0/mão- GO; 

4.8 	A participação na sessão pública da  Internet  dar-se-á pela utilização da senha  

privative  de licitante. 
4.8.1 Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os 

documentos referentes â proposta de preço e à habilitação (e seus anexos), deverão ser 

apresentados no idioma oficial do Brasil, com valores cotados em moeda nacional depois; 

4.8.2 Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, quando 

-apresentadoserntinguaesnangena, denerão:see,i rh.htir-,arlrw. pr.ln,ri-Tcrnvos-constilados-

e traduzidos pomo idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado neste  pals;  

4.8.3 Não serão aceites documentes apresentadas por meio de fitas, discos magnéticos, 

filmss ou copies em Coo-simile,  mesmo autenticadas, salvo quando expressamente 

permitidos no Edital; 

4.8.4 Admitem-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de 

ilustração dos itens constantes da proposta de preços; 

4.8.5 Os licitantes devem  ester  cientes das condições para participação no certame e 

assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados; 

4.8.6 0 contratado deverá manter, durante toda a vigência do contrato, as mesmas 

condições de habditação e qualificação exigidas na licitação; 

4.8.7 Os licitantes interessados em usufruir dos beneficies estabelecidos pela Lei 

ESTADO DE GOIÁS 
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propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta; 

5.10 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação da Pregoeira e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances; 

5.11 0 Licitante será inteiramente responsável por todas as transaçebs assumidas em seu 

nome no sistema eletrônico, assumindo coma verdadeiras e firmes suas propostas e 

subsequentes lances, bem como acompanhar as operações no sistema durante a sessão, 

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

6 	DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 

6.1 0 licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

6.1.1 Valor unitário e total do item; 

6.1.2  Mai.;  

-6.1.3-Fatirbante; 

6.1.4 Descrição detalhado do objeto, contendo as informações similares à especificação 

do Termo de Referència: indicando, no que for  Weave!,  o modelo, prazo de validade no de 

iiiIrnelo do fegbfro oti iiitcfição do bem rio otpão coinpeterile rniando foro cato: 

6.2 	Todas as especificações do objeto contidas no proposta vinculam a Contratada; 

6.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer astros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens; 

6.-4 san,.prcv-,,  ofertados, 	do-

exclusiva responsabilidade do licitante, não  be  assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto; 

6.5 	0 prazo de validade da proposta não será inferior a 12 (doze) meses, a contar da data 

de sua apresentação; 

7 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES: 

7.1 No horário estabelecido neste Edital, a Pregoeira abrirá a sessão pública, verificando 

as propostas de preços lançadas no sistema, as quais deverão  ester ern  perfeita 

consonância com as especificações e condições detalhadas cofiem 6.1 do edital; 

7.2 A Pregoeira poderá suspender a sessão para visualizar e analisar, preliminarmente, a 
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Complementar n" 123/2006 deverão atender às regras de identificação, atos e manifestação 

de interesse, bem como aos demais avisos emitidos pela Pregoeira ou  oak,  sistema 

eletrônico, nos momentos e tempos adequados; 

5 	DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

5.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente per meio do sistema 

(httosillicitanetcom.brh concomitantemente com os documentos de HABIUTAÇÃO 

exigidos no edital, proposta com a "DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO", 

incluindo QUANTIDADE PREÇO e a MARCA (CONFORME SOLICITA O SISTEMA), até o 

horário limite de inicio da Sessão Pública, horário de  Brasilia,  exclusivamente por meio do 

Sistema Eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automati.mente, a etapa de envio dessa 

documentação; 

5.2 As propostas cadastradas no Sistema NÃO DEVEM CONTER NENHUMA 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE visando atender o principio da 

impessoalidede e  preserver  o sigilo das propostas. 

5.2.1 Em caso de identificação da licitante no proposta cadastrada, esta  sera  

DESCLASSIFICADA pela Pregoeira; 

5.3 A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 

narre no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços 

e lances  tow-rides ernsessão" públicn• 

5.4 	0 licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos.  Ern  

casado discordância existente ante as especifi.ções deste objeto descritas no PORTAL e 

as especificações constantes do ANEXO I (TERMO DE REFERENCIA), prevalecerão as 
014mas; 

5.5 	Na Proposta de Preços inserida no sistema deverão  ester  incluidos todos os resumos 

que o compõem, como despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos, 

taxas, fretes, descontos e quaisquer 01.1t05 que incidam direta ou indiretamente na 

execução do objeto desta licitação: 

5.6 0 envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, ocorrerá permeio de chave de acesso e senha; 

5.7 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do  art.  43, § 1° da  LC of  123, de 2006; 

5.8 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

coe documentes de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

5.9 Não  sera  estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de das,sifi.ção entre as 
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proposta ofertada que se encontra inserida no campo "DESCRIÇÃO DETALHADA DO 

OBJETO" do sistema, confrontando suas caracteristi.s com as exigèncias do Edital e seus 

anexos (podendo, ainda, ser analisado pelo órgão requerente), DESCLASSIFICANDO, 

motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade, que forem omissas ou 

apresentarem irregularidades insanáveis; 

7.3 Constatada a existència de proposta incompativel com o objeto licitado ou 

manifestadamente inexequivel, a Pregoeira obrigatoriamente justificará, por meio do 

sistema, e então DESCLASSIFICARÁ; 

7.4 0 proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta manifestadamente 

inexequivel, caso o mesmo não  home  a oferta encaminhada, terá sua proposta rejeitada na 

fase de aceitabilidade; 

-7.5 As ticitantes deverão  master  a impessoalidade, dão se ittentificando, sob pena de 

serem desclassificadas do certame pela Pregoeira; 

7.6 	Ern  seguida ocorrerá o inicio da etapa de lances, via  Internet,  única e exclusivamente, 

no  site  https://licitanetcom.bil, conforme Edital; 

7.7 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fraudo para 

abertura da sessão e as regras estabelecidos no Edital; 

7.8 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 

superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema; 

7.5 	0 tnteivalo-  maim° tie  dIfetença:dexatores percentuaLs  crate  ev lances, que 

incidirá tanto em relação aos lances Intermediários quanta em relação à proposta que 

cobrir a melhor oferta está definido no Termo de Referência; 

7.10 Será adotado  pars  o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

prorrogaçoes; 

7.11 A etapa dotasses da sessão públiva terá duração de 10 (dez) minutos e, apôs isso,  

sera  prorrogada automaticarnente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 

02 (dois) minutos do  period°  de duração da sessão pública; 

7.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior,  sera  de 02 

(dois) minutes e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse 

penedo de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediário 

7.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 

pública encerrar-se-á automaticamente; 

7.14 Encerrada a fase  competitive  sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 

poderá a Pregoeira, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinido 

da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço; 
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melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. A Pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado 

que, no prazo de duas horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apôs a 

negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, 

quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital eia apresentados. 

8 	DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA: 

8.1 Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao  

maxima  estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 

no parágrafo único do  art  7° e no § 9° do  art.  26, do Decreto 10.024/2019, e verificará a 

habilitação do licitante conforme disposições do edital, observado o disposto no Capitulo X 

do Decreto 10.024/2019; 

8.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final 

superior ao preço  maxima  fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequivel; 

8.3 Considera-se inexequivel a proposta que apresente preços global ou unitários 

simboticos, irrisSitos ou de valer 'Zero, mcompativers somos preços das insurnos e SereneS 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação 

não tenha estabelecido limites  minima  s, exceto quando se referirem a materiais e 

InstalaçõeS de projdiedade do propilo lictrante, pare os quais ele retitincie á parcela ou à 

totalidade da remuneração. 

8.4 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as proves nu os indicias 

que fundamentam a suspeita; 

8_5 	bka. "tinia 	de_ necessidade_de,rimp  vode.da.secsi  Puldica,Paidb-f"fa:._. 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública semente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no  minima,  vinte e quatro  hares  de 

antecedência, ao ocorrência será registrada em ata; 

8.6 A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de 

não aceitação da proposta. 

8.6.1 0 prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e 

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela 

Pregoeira; 

8.6.2 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação; 

9 
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porte participantes, procedendo à comparação carnes valores da primeira colocada, se esta 

for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para afim de aplicar-se o 

disposta nos  arts.  44 e 45 da  LC  n° 123, de 2006 escoa alteraçães; 

7.26.1 Entende-se corno empate àquelas situações em que as propostas apresentadas 

pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por 

cento) superiores a proposta melhor classificada, depois de encerrada a etapa de lances; 

7.26.2 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma  

tilt  ma oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no  

pram  de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 

automática para tanto; 

7.28.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou 

dlo se maniféste ire  pram  estabelecido,  sera°  cenvocarlas as demais liciturteb  

microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% 

(cinco por cento), na ordem de classificação, pare o exercido da mesmo direito, no prazo 

estabelecido no subitem anterior; 

7.26.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 

de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, 

será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 

apresentar melhor oferta; 

7.255 Na. r.Upete,e  de, nãci-contatagao,-  nos teenos. provistos 	eenk convocação 	 

em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

7.27 O disposto no item 7.26 somente se aplicará quando a melhor oferta não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 

preferència, sucessivamente, aos bens e serviços 

7.28.1 Produzidos no Pais; 

7.28.2 Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

7.293 Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no Pais  (art. or,  § 2°, incises II, Ill e IV da Lei n° 8666/93); 

7.28.4 Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 

atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação; 

7.28.5 Persistindo o empate, a proposta vencedora  sera  sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas empatadas. 

7.29 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a Pregoeira devera 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 
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8.6.3 Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá acessão, informando no  "chat'  a nova 

data e horário para a sua continuidade; 

8.6.4 A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 

licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de 

melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital; 

8.6.5 Também nas hipóteses  ern  que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar como licitante pare que seja obtido preço melhor; 

8.6.6 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes; 

8.6.7 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira  passer  ã 

sabsequente, haverá neva veriffeaçãe, pele ssterne, de evertcsatecnirênnixale empate duo, 

previsto nos artigos 44 e 45 da  LC  n° 123, de 2006, seguindo-se a discipline antes 

estabelecida,  on  for ocaso; 

8.6.8 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a Pregoeira verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 	DA HABILITAÇÃO  

9.1 	Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da prolowit.a pla,-TorarIn  aos pr....Mr legpX, a rkelif4r, veefieeva. o eventual  

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a future contratação, mediante a consulta 

ao seguinte cadastro: 

9.1.2 A consulta aos cadastros  sera  realizada  ern  nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, par tome do artigo 12 da Lei n.  8.429, de 1092, que prevé, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade  administrative,  a 

proibição de contratar com o Podar Público, inclusive par intermádio de pessoa jurtdica da 

qual seja  Nisi°  majoritário; 

9.1.3 Case conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gelar diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas; 

9.1.4 A tentativa de burla será verificada por meio dos vincules societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros; 

9.1.5 Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por 

faltado condição de participação; 
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7.15 Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (RE), com VALORES 

UNITÁRIOS E TOTAIS com no máximo 03 (trés) casas decimais, considerando as 

quantidades constantes no ANEXO I — TERMO DE REFERENCIA. Caso seja encerrada a 

fase de lances e a licitante divergir com o exigido, a Pregoeira, podera convocar no  CHAT  

MENSAGEM para atualização do referido lance, efou realizar a atualização dos valores 

arredondando-os PARA MENOS automaticamente caso a licitante permaneça inerte; 

7.16 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar, 

7.17 Durante otranscurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, 

do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, 

vedada a identificação do detentor do lance; 

7.18 Sendo efetuado lance manifestamente inexequivel, a Pregoeira poderá alertar o 

proponente sabre o valor cotado para o respectivo item, através do sistema, o excluirá, 

podendo o mesma ser confirmado ou reformulado pelo proponente; 

7.19 A exclusão de lance é possivel somente durante a fase de lances, conforme possibilita 

o sistema eletrônico, ou seja, antes do encerramento do item; 

—725 No caso de desconexão  corn  a-Pregoeire, no decorrer de  clap competitive  do-Pregão 

Eletrônico, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessivel às licitantes pare a recepção 

dos lances; 

7.21 A Pregoeina,  quench:,  poSSiVel, dará continüidade á  Shia  átiiação no  caffeine, Sent  

prejuizo desatas realizados; 

7.22 Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Pregoeira persistir por tempo 

superior a dez minutes, a sessão pública  sera  suspensa e reiniciada somente após 

decorridas (24) vinte e quatro horas da comunicação do fato pela Pregoeira aos 

particip.antecolositioetáact,i,utiti.io  poraithattg.i.ar/  no-sito.litt,cttsliticitanetcambe 

7.23 Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo  Emus  decorrente da perda de 

negacios diante da inobserváncia da quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua 

desconexão; 

7.24 A desistência em apresentar lance imphcará exclusão da licitante na etapa de lances e 

na manutenção do ultimo preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das 

propostas de preços; 

7.25 Nos casos específicos, em relação a itens NÃO exclusivos para participação de 

microempresas e empresas de pequeno porte ou equiparadas, uma vez encerrada a etapa 

de lances,  sera  efetivada a verificação automática, onde: 

7.26 0 sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno 
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9.1.8 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência 

do empate ficto, previsto nos  arts.  44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-

se a discipline antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente; 

9.1.7 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,  

necessaries  à confirmação daqueles exigidos neste Edital eia apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, 

sob pena de inabilitação; 

9.1.8 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante apresentação dos documentos  originals  não-digitais quando houver  clavicle  em 

relação  it  integridade do documento digital; 

9.1.9 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos; 

9.1.10 Se o licitante  far  a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 

se o licitante for a filial, todos os documentes deverão estar em some da filial, exacta 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matiz;  

Sill Seal,  acertos registros de CIAPJ de licitante trt2itf  lo  e filial  -corn  dIferefiças rife 

números de documentos pertinentes  it  Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos 

Federais e  it  Divida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou  

Pete  Produrádória-Geral da FeZenda Nacional,  pot coy-idler  no próprio  document° Cue  è 

válido para matriz e fitais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, 

quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta forma, 

apresentar o documento comprobatório de autorização para a centralização. 

9.2 OS LICITANTES DEVERÃO ENCAMINHAR. NOS TERMOS DESTE EDITAL, A 

DOCHAIEb_ -RPI-ACIONADA  -RCS_  ,H-Fhis -A_ OCr111,4  -PARA_  -Ems_  DE 

HABILITACÃO:  

9.2.1 	Ato Constitutivo; 

9.2.1.1  N. case de empresário individual; inscrição no Registro Público d Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede ou; 

9.2.1.2 Ato constitutivo - Estatuto ou Contrato Social - e alterações  ern  vigor', devidamente 

registradas e arquivadas na repartição competente, para as Sociedades Comerciais, e, em 

se tratando de Sociedades por Ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores, ou; 

9.2.1.3 Inscrição douto constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova 

NE - O •:,.o‘tr., 	iv,onsulid., 
epresentatles alte,ios 	 C01151311..S. 
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da diretoria em exercido, nu; 

9.2.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no Pais, e ata de registro  au  autorização pare funcionamento expedido pelo 

orgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

9.2.1.5 Em se tratando de microempreendedor indNidual— MEL Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sitio www.aortaldoempreendedorciov.br  ou; 

9.2.1.6 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado no Junta Comercial da  respective  sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores, ou; 

'S:22 -Preva de Iriscrição -ne 	doeumento devera ser expedido no mãurmoiz  

(Noventa) dias antes da dotado recebimento dos envelopes; 

9.2.3 Prova de regularidade  relative  ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço —  

FETE,  ernitidia pela Ceixa Ectinbrnica Federal  ern  Al., 

9.2.4 Prove de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certidão Positive de Débitos 

Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT conforme lei 12.440, de 07 de julho de 2011, 

em vigor; 

9,25 Prove, . rngiilariciadr pare  corn  a Fa,-nda Federal e a_ Seguridade 

incluindo os Débitos Previdenciários, mediante apresentação de Certidão Conjunta de 

Débitos Relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União, emitida pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em vigor; 

licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado 

em vigor-, 

9.2.7 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da 

licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do 

Municipio; 

9.2.8 	Certidão negativa de faláncia ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da 

pess. juridica. Case o documento não declare sua validade somente  sera  aceito 

documento expedido no  maxima  90 (noventa) dias antes da data do recebimento dos 

envelopes; 

9.2.9 Cenidão Simplificada, (141 Simplificada Digital da Junta Comercial, com data de 

emissão  maxima  de 90 (Noventa) dias, para fins de comprovação da condição de 

Micreempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (NPP); 

s-k- shno  
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mesmo prazo para regularização; 

9.9 	Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a 

Pregoeira suspenderá a sessão, informando no  "chat"  a nova data e horário para a 

continuidade da mesma; 

9.10  Sera  inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja per não 

apresentar quaisquer dos documentou exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital; 

9.11 0 licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro 

item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, ido é, 

somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e 

assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cablveis; 

.9:f2  AID  havendo a cemprovação CUITI~Va  des  requisites de tolliSta, a ineraitação 

recaira sobre o (5) item (os) de menor (es) valor (es) cuja retirada (s) seja (m) suficiente (s) 

para a habilitação do licitante nos rernan.centes; 

9.13 Canstatadra o atendimento  its exigencies  de hebIliteção fixadas no Edital, o licitante  

sera  declarado vencedor-, 

9.14 As Certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data 

de emissão não superior a 90 (noventa) dias consecutivos de antecedência da data de 

abertura da sessão deste Pregão; 

10 	IDO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA  

10.1 	A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo 

de 02 (duas)  hares,  a contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrdnico e deverá: 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultimo folha ser assinada e as 

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal; 

10.1.2 Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 

para fins de pagamento; 

10.1.3 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será !evade em consideração 

no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o 

caso; 

10.1.4 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como, validade da 

proposta, marca, modelo, tipo, fabri.nte e procedência, vinculam a Contratada; 

10.1.5 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 

algarismos no valor global em algarismos e por extenso  (art.  5° da Lei  at  8.666/93); 

10.1.6 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 
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9.2.10 pECLARACOES:  

9.2.10.1 Declaração expressa de que a licitante não emprega trabalhador nas situações 

previstas no inciso )00011 do  art.  7° da Constituição Federal, assinada per sócio, diretor ou 

procurador que tenha poderes para tal investidura, conforme modelo ANEXO Ill; 

9.2.10.2 Declaração do Anexo IV — Conforme modelo de declaração de enquadramento de 

microempresa, empresa de pequeno porte, setor o caso; 

9.2.10.3 Declaração da Anexo VI - Conforme modelo de declaração de Atendimento pleno a 

todos os requisitos de habilitação; 

9.2.11 OUALIFICACÃO TÉCNICA:  

9.2.11.1 Comprovação, através de atestado ou dedaração de capacidade técnica emitido 
por empresa pública ou privada comprovando que a licitante participante já forneceu objeto 
semelhante ao lutado; 

9.3 Qualquer informação  incomplete  ou inveridica constante dos documentos 

apresentados apurada pelo (a) Pregoeiro (a), mediante simples conferência ou diligência, 

ittiph.drarna  	respestivalleitante,eranvicirdastdosementes:para,o- M.P.G.Ct 

(Ministério Pública de  Goias),  para apuração, se  passive!,  de prálica delituosa, conforme  art  

89 e seguintes da Lei Federal 8.686/93; 

9.4 Não cento aceiton protocolon de pedidoe  cc  eolicitaçõee de doeumentoe, em 

substituição aos documentos requeridos no presente Edital; 

9.5 	A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede 

que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 

vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital; 

9.6 	A declaração do vencedor acontecerá no  momenta  imediatamente posterior à fase 

de habilitação: 

9.7 	Havendo restrição quanta à regularidade fiscal ou trabalhista no caso de 

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Equiparadas, fica 

concedido um prazo de 05 (Cinco) dias úteis para a sua regularização, prorrogável por igual 

penado mediante justificativa tempestiva e aceita pela Pregoeira e equipe de apoio, nos 

termos da Lei Complementar n° 147 de 07 de agosto de 2014; 

9.8 	A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 

acarretará a inabilitação da ficitante, sem prejuizo das sanções previstas neste Edital, sendo 

facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na 

ordem de dassificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou 

equiparada, com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista,  sera  concedido o 



o 
São Simão 
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12.3 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termas do  art.  43, §1° da  LC  n° 123/2006. 

Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances; 

12.4 Todos  on  licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta; 

12.5 A convocação se dará permeio do sistema eletrônico  (-char).  

13 	DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1 0 oblate da licitação  sera  adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da 

-Pregoerrat caso não haja interpositlo ale recurso, eu pela autoridarte competente, após a 

regular decisão dos recursos apresentados; 

13.2  Apes  a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento 

14 	DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

14.1 Após a homologação da licitação, será firmada Termo de Registro da Ata; 

142 Prazocle.-Vigència.claAta• 0.Prómii  do Vigémcia da. Ata  corn  Registre dos Precosinicia- 

se na data de sua assinatura eterá vigência de 12 (doze)  maser-,  

14.3 Condições de Pagamento: O Pagamento será efetuado em até 30(Trinta) dias após a 

entrega do  kern  licitado, sempre após a emissão de NLD (Nota de liquidação de Despesa), 

Prefeitura Municipal de São Simão, mediante depósito bancário em nome da proponente; 

14.4 	Do fornecimento dos Itens: O fomecimento, objeto da presente licitação, deverão 

ser realizado de acordo com a necessidade da contratante, mediante autorização de 

fomecimento. 

14.5 	0 adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de 

sua convocação, para assinar a Termo da Ata de Registro de Preços, sob pena de decair do 

direito à contratação, sem prejuizo das sanções previstas neste Edital; 

14.6 Alternativamente à convocação para comparecer perante o Departamento de 

Contratos, situada na Prefeitura Municipal de São Simão/G0 —  Prat.  Civica, n°. 01, Centro, 

na cidade de São Simão/GO, para a assinatura do Termo da Ata de Registro de Preços, ou 

o aceite de Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) 

ou meio eletrânico, para que seja aceito e assinado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

ESTADO DE GOIÁS 

Prefeitura Municipal de São Simão 
São Simão 

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e es valores expressos por 

extenso, prevalecerão estes últimos; 

10.1.7 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, 

sem  canter  alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a 

mais de um resultado, sob penado desclassificação; 

10.1.8 A proposta deverá obedecer aos temias deste Edital e SeUS  /maxi.,  não sendo 

considerada aquela que não corresponda as especificações  at  contidas ou que estabeleça 

vincula à proposta de  mitre  licitante; 

11 	DOS RECURSOS: 

11.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso,  sera  

concedido o prazo de no  minima  10 (dez) minutos, para que qualquer licitante manifesto a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão  (ties)  

pretende recorrer opor quais motivas, em campo próprio do cisterna; 

11.2 Havendo quem se manifeste, caberá a Pregoeira verificar a tempestividade e a 

existência de niotivação de intenção dó tesoirer, pera  dad&  se edinite ou não o recurso, 

fundamentadamente. Nesse  momenta  a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso; 

11.3 A falta de rnanifeatação motivada do licitante quanfo à intenção de recorrer importara 

a decadência desse direito; 

11.4 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo detrás dias 

para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também  ado  sistema eletrônico, em  

outfits 	dias, gUs m.oçv.asruiã.i do. tátiaaital. do.p.P, 	Le...aerate, --sendsilliv. 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses; 

11.5 0 acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamanto. 

11.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

12 	DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.2 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação cerque serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 
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contar da data de seu recebimento, podendo ser prorrogado, por igual  periods,  mediante 

solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração; 

14.7 Na assinatura do termo da Ata de Registro de Preços, será exigida a comprovação 

das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante 

durante toda a vigência do contrato; 

14.8 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 

consignadas no edital ou se recusar a assinar o termo da Ata de Registro de Preços, a 

Administração, sem prejuizo da aplicação das sanções das demais cominações legais 

cabiveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de 

classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a 

proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinara contrato; 

15 	DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

15.1 0 preço será Suado e irreajustável, salvo as condições previstas nas Leis Federais 

8.666/93 e Lei 10.520/20132, e suas alterações. 

fo --riAStrktd,CriciS- 

16.1.0 fornecimento, objetada presente licitação, deverão ser realizados de acordo  came  

necessidade da contratante, mediante autorização de fomecimento, em bomba da 

eardratada StrUada os MUfileiplei de São Shilão. 

17. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

17.1. DA CONTRATADA: 

17.1.1 Promover a entrega dos itens homologados a seu favor, de acordo com as 

	s priazosideteunioaclxv  not 	 ibdwripnrEF.n.,  	 

Transcrição. 

17,2. DA CONTRATANTE: 
17.2.1 Efetuar os Pagamentos na forma e prazo estabelecido na cláusula quarta; 

17.2.2 Proceder a conferência dos itens Homologados, de acordo com as exigências 

contidas no edital e anexos. 

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

18.1. AOS LICITANTES: Ficará impedido de  trailer  e contratar com a Administração 

Pública Municipal e, setor o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores 

do Municipio de São Simão, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla Mesa, 
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sem prejuízo das multas de até 10% do valor do contrato e demais cominações legais, nos 

termos do  art  81 da Lei Federal 8.666/93, do  art  7° da Lei Federal n° 10.520/02, o 

ADJUDICATÁRIO que: 

	

18.1.1.1. 	Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o 

contrato, deixar de apresentar documentação exigida para o certame ou apresentar 

documentação falsa; 

	

18.1.1.2. 	Ensejar o retardamento da execução de seu objeta; 

	

181.1.3. 	Não mantiver a proposta; 

	

18.1.1.4. 	Falhar ou fraudar a execução do contrato/instrumento equivalente; 

	

18.1.1.5. 	Comportar-se de modo inídõneo ou cometer fraude fiscal 

18.2. Não  sera  aplicada a multa às empresas remanescentes, um virtude da não aceitação 

da primeira colocada. 

18.3. À CONTRATADA: Pela inexecução total ou parcial da contratação, a Administração 

poderá, garantida prévia defesa, aplicar a CONTRATADA a extensão da falta ensejada, as 

penalidades previstas na  Art  67, da Lei 8.686/53 e no  art.  7° da Lei 10.520/92, na forma 

prevista no respectivo instrumento licitatório. O descurnprimento total ou parcial das 

obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem justificativa aceita pela Administração 

Municipal, resguardados os procedimentos legais  pertinent.,  poderá acarretar, nas 

seguintes sanções: 

, a.. 04%, (f1:1 vlEgulatás par cento.por dia. de  efface,  Eta,  R.-nicer,  do obiato,, xii prod/ado 

atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30° (higésimo) dia, calculados 

sobre o valor do Contrato, por ocorrência; 

b. 05% (cinco por cento) sobre ocular do Contrato, no caso de atraso superiora 30 (trinta) 

possivel rescisão contratual; 

c. 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA, 

injustificadarnente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais 

casos de descumprimento contratual, quando o MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO, em face da 

menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o 

percentual da multa a ser aplicada. 

d. O valor das muttas aplicadas, al,ós regular processo administrativo,  sera  descontado dos 

pagamentos  clavicles  pelo MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO. Se os valores dos pagamentos 

devidos não forem suficientes, a diferença será recolhida pela CONTRATADA no prazo  
maxima dolt  (dez) dias úteis a contar da aplicação da sanção; 
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20. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

20.1. As despesas para o  presents  processo licitatório correrão por conta da seguinte 

Dotação Orçamentária: 

Secretaria Municipal de Infraestrutura 
00230- 01.08.00.15.452.1528.2=.3.3.90.30 - Manutenção das atividades da  Sec.  De 
Infraestrutura 

Secretaria Municipal de Transportes 
00366 - 01.15.00.26.122.2628.20028.3.3.90.30 - Man utenção das atividades da  Sec.  De 
Transportes 

Fundo Municipal de Assistáncia Social 
00510- 05.01.08.243.0028.20041.33.90.30 - CONSELHO TUTELAR 

-00040 -05,01,0a244,0828,20042,3,3,30-90-GRUP-0-80t-SA PAWL/A 
00082 - 05.01.16.482.1628.20045.3.3.90.30 -HABITAÇÃO 

Fundo Municipal de Saúde 
00073 -10.01.00.10.302.1028 .20049.3.3.90.30 - Hospital Municipal 

00011 -10.01.00.10.122.1028.20047.3.3.90.30 - Secretariado SaCide 

Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente 
09314-01.11.00.18.122.1828.20032.3.3.90.30 - Manutenção da  Sup.  De Meio Ambiente 

Secretaria Municipal de Educação 
00142-01.05.00.12.361.1228.20012.3.3.99.30 - Manutenção do Ensino Fundamental 
00151--01^.05.02.361.1228.20013.3.31Xt.30- NTanutenção do Transporte Escolar 

Secretaria Municipal de Planejamento 
00088 - 01.03.00.04.121.0428.20907.3.3.90.30 - Manutenção das atividades da  Sec.  De 
Planejamento 

Secretaria Municipal de Administração 
00049- 01.02.00.04.122.0428.20005.3.3.90.30 - Manutenção das atividades doses De 
Administração 
00028 - 01.02.00.04.122.0428.20002.3.3.90.30- Manutenção do Gabinete do Prefeito 

DEMAESS 
clEp -wçacv2.17 122 172424246.3,3,90,3P-Maskticas,"7; r1..a~es-de-DEMAES1.: 

Secretaria Municipal de Finanças 
00116- 01.04.00 04.123.0428.20010.3.3.90.30 - Manutenção das atividades da Secretaria 
de Finanças 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico; 

21.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data mareada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que não 
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e. As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas 

cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância 

dos principiou do contraditório e da ampla defesa; 

f. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Municipal por prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de descumprimento de 

cláusulas contratuais; e 

g. Declaração de inidoneidade para 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 licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuizos resultantes e 

depois de decorrido o prazo da sanção aplicada; 

h. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, força 

maior, devidamente justificadas e comprovadas, a juízo da Administração. 

	

19. 	DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

19.1. Até 03 (trés) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa•pcidera impugnar aste-Eilitar, 

19.2. A impugnação deverá ser realizada por forma eletrônica através do  site  

womlicitanetcovr.brf  

19.3. Caberá a Pregoeira, auxiliado peloa resporiSáveis pela elaboração deste Edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da 

datado recebimento da impugnação; 

19.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame; 

	

19.5. 	reraro,--de esetatecirneetos, referenrs....a...este 

enviados a Pregoeira, até 03 (très) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, deverão ser realizados par forma eletrônica através do sistema; 

19.5 A Pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias 

úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsidios formais aos 

responsáveis alga elaboração do edital e dos anexos 

19.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 

no certame; 

195. A corrocesão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pela Pregoeira, nos autos do processo de licitação; 

19.9. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes eu administração. 
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haja comunicação em contrário, pela Pregoeira; 

21.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de  Brasilia  -DF; 

21.4. No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade juridica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação; 

21.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o principio da isonomia, a finalidade  co  segurança da contratação; 

21.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por  eases  custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório; 

21.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 

do inicia e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias e 

horários de expediente na Prefeitura Municipal de São Simão; 

2T.S. C desarendimento ole exigéncias formais  nab  essenciais  nab  importarei o 

afastamento do licitante, desde que seja passivel o aproveitamento do ato, observados os 

principias da isonomia e do interesse público; 

21.9.  Eiji  ôãeó dê divergériciá  entire  diaboaiçõee deste Edêál e de  aerie  arieXoe  oú  deinaie 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

21.10. 0 	Edital está disponibilizado, 	na Integra, 	no endereço eletrônico, 

httrallsaosintao.00.00v.brttpflicitacao/ e www.licitanetcom.br  e também poderão ser lides 

ou obtidas cópias no setor de Licitações, situado na Sede da Prefeitura Municipal de São 

Sin-1.501GO- PtaçaCtvica. 	r.nao„-na.cirierte de   Sao'  ..SkaãcitGOr-CEP: 7-5,894,000, 

nos dias úteis, no horário das 07:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas, mesmo 

endereço e periodo no qual os autos do processo admioict,ativo permanecerão com vista 

franqueada ao$ interessados; 
21.11. 0 licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 

dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer 

documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata 

desclassificação ou inabilitação do licitante, nu a rescisão contratual, sem prejuizo das 

sanções administrativas, civis e penais cabiveis; 

21.12. Uma vez incluido no processo licitatário, nenhum documento será devolvido; 

21.13. Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, a 

Pregoeira poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de 
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profissionais especializados; 

21.14. Toda a documentação apresentada neste edital e seus anexos são complementares  

antra  si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em 

outro  sera  considerado especificado e válido; 

21.15. A Pregoeira, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, 

durante o certame, e relevar omissões e erros formais, observadas na documentação e 

proposta, desde que não contrariem a legislação vigente, sendo po.ivel a promoção de 

diligencias junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a instrução do processo, conforme 

disposto no § 3, do  art.  43 da  Lai  Federal  if  8.666193; 

21.16. 0 não cumprimenta da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta ou a 

inabilitação do licitante; 

21.17. As eleciSões tIa -Preveira seito pulsticadas CO  site eta  -Preteituns-Musierpert, 'nu 

endereço: https://sa.imao.00.00v.britp/licitacaot  

21.18. A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos 

è Condições inaeridiia neiSte editàl, Item oofno dás deingià itórmaS legáls quê distiplinaiii 

matéria; 

21.19. A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o 

Municipio de São Simão revogá-la, no toda ou em parte, por razões de interesse público, 

derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de oficio ou per 

ptazucação, Mealiante ate.- esadta 	ft.fiteLtMenteda,.- disponibilizeda cci -si;déma. paLa.. 

conhecimento dos licitantes; 

21.20. Para atender a seus interesses, o Municipio de São Simão poderá alterar 

quantitativos, sem que  into  implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os 

21.21. 0 Municipio de São Simão poderá prorrogar, por conveniéncia exclusiva, a qualquer 

tempo, as prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura; 

21.22. 0 fora designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste 

Edital será inda Comarca de  Sao  Simão - GO; 

21.23. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

21.24.1 ANEXO -TERMO DE REFERENCIA 

21.24.2 ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO - ATENDIMENTO AO INCISO 

ARTIGO 7' DA CF 

21.24.3 ANEXO  III  - DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO 

21.24.4 ANEXO IV -DECLARAÇÃO 

21.24.5 ANEXO V- MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO EDITAL 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÉNCIA 

1.08.1E70'  

1,1 Contratação de empresa para fornecimento de combustiveis (etanol, gasofina tipo c 
cornUrn,  oleo  diesel  le-10 e  Cleo  diesel comum), para atander a frota do Municipio de São 
Simão/GO,  ern  conformidade com as especificações neste Termo de Referência, conforme 
especificações e quantidades estabelecidos abaixo 

Sequenda Descrlçâo DNID DID W. 
meek, 

eddy W. 
Total 

Interval° 
ja„, 

DIESEL CON1JM L 180.000 1401 0,001 

-131€8E1-StO t -185.860 . ...5.1J 0,001 

3  ETANOL L 31.503 3754 0,111:11 

4  GASOLINA TIPO  C  COMUM  L 212500 1399 0,01/1 

vAlOPTOTAL 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO  

21 A aquisição dos cornbustiveis acima elencados atenderá às necessidades das diversas 
Secretaries da Prefeitura Municipal de São Simão, abastecendo a frota de veiculos leves, 
médiosiepesados-a-deinais_velcules-tacados —ettandoestes-aLásticsidoe-prela Prefeitura 
que realizam diversas atividades inerentes a cada uma, proporcionando assim mais 
segurança quanta  an  atendimento da população do Municipio, Distrito de Itaguaçu e Zona 
Rural. 

2.2 As aupntidades acirna oloncadas fararn adquiridas da planilha An consumo An 
combustível 2019 e acrescida  ern  20% (vinte por cento), devido à previsão do aumento da 
frota da Prefeitura Municipal de São Simão-GO ou da locação de veicules — quando estes 
abastecidos pela Prefeitura. 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

3.1 Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos 
termos da Lei n' 19520, de 2002 

4. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO 

4.1 O fornecimento  sera  efetuado imediatamente, conforme necessidade, a partir do 
recebimento da Nota de Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato. 

4.2 O abastecimento sornente sere realizado em  bombe  da contratada localizada no 
Municipio de  Sao  Simão, mediante apresentação de Autorização, emitida pelo 

Pc; 

s-i-o'shnão  

ESTADO DE GOIÁS 
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00028 — 01.02.00.04.122.0428.20002.33.90.30 

DEMAESS 
00011 —07.01.00.17.122.1728.20948.3.390.30  

Secretaria Municipal de Finanças 
00116— 01.04.00.04.123.0428.20010.3.3.90.30 

6. OBRIOACÕES DA CONTRATADA 

6.1 Constituem obrigações especificas da Contratada, sem prejuizo das obrigações 
estabelecidas nas normas legais e técnicas aplicáveis  an  fornecimento de combustíveis nele 
previsto: 

a) Responsabilizar-co  integralmente pelo fornecimento contratado, de acordo com o Termo 
cle 

 
Soba ccio,..asOláoovlcs Contratuais,..al-ii•gi.laçan-~ a sua Rmor.ta,..crilarics 

de Sustentabilidade Ambiental, bem como, observância das orientações do Contratante;  

lc)  Abastecer as veículos do Contratante  cam  produtos de primeira qualidade, de acordo 
Cam as espacificações e normas da Agência Nacional do Petrdleo — ANP e INMETRO; 

c) Fornecer os combustíveis sempre que solicitados, no  period°  diurno e/ou noturno; 

d) Fornecer o combustivel somente com a "Autorização de Fornecimento" emitida pelo 
Departamento de Compras;  

çõ fiititer, ern urn Untoo-ponte-devende-biambasdesesoline álnerdiddrofadn Diesel S-10 
e Oleo diesel; 

0 Manter, durante todo o  period°  de vigência do Contrato, o valor dos combustíveis 
ofertados. 

g) Indicar "Preposto", aceito pelo Contratante, que será legitimo representante da 
Contratada, responsável pela execução do cantata, com a missão de garantir o bom 
andamento do mesmo com a obrigação de se  reporter,  quando houver necessidade,  an  
responsável pelo acompanhamento do contrato pelo Contratante (Gestor do Contrato) que 
tomará as providências pertinentes para que sejam corrigidos todos os problemas 
detectados; 

h) Utilizer  pessoal  prowl°,  contratado sob a sua inteira responsabdidade, capacitado, 
orientado e treinado, para, sob a sua supervisão direta, fornecer as combustíveis do objeto, 
comquafidade; 

i) Respond.-  por danos materiais ou fisicos, reusedus por seus empregados ou preposto, 
diretamente aos veiculas do Contratante, decorrentes de sua  wipe  ou dolo; 

ESTADO DE GOIÁS 
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21.24.6 ANEXO VI — MODELO DE DECLARAÇÃO — SOMENTE PARA MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS 

21.24.7 ANEXO VII — MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

21.24.8 ANEXO VIII — MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

21.24.9 ANEXO IX— DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DAS INFORMAÇÕES 

São Simão - GO, 09 de Junho de 2020. 

Glenea de Brito Costa 
Pregoeira 
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Departamento de Compras, onde deverá constar o modelo do veiculo, marca, quantidade e 
tipo de combustível autorizado pare abastecimento, nome do Servidor responsável pelo 
abastecimento e quilometragem do veiculo no  momenta  do abastecimento; 

4.3 Abastecimentos sem a devida autorização não serão de responsabilidade da 
Contratante; 

4.4 Deverá ser emitido comprovante de abastecimento e anexado junto à autorização, para 
posterior envio ao Fiscal do Contrato, que fará a juntada para devida conferência com a 
Nota Fiscal emitida para pagamento; 

4.5 No comprovante de abastecimento devera constar a marca e modelo do veiculo, 
quantidade etipo de combustível e nome do Servidor responsável pelo abastecimento; 

4.6 Só solão pegas oS abaideciinentoS qüe ficarern deVidarnehte cornpfoVadoS e ride 
constarem da Autorização emitida pelo Fiscal do Contrato e juntada à Note Fiscal, todos os 
comprovantes de abastecimento, devidamente assinados; 

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

5.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta das seguintes Dotações 
Orçament  arias:  

Secretarla Municipal de Intraestrlitura 
00230 — 01.08.00.15.452.1528.20022.3.3.90.30 

Secretaria Municipal de Transportes 
00366 —01.15.00.28.122.2628.20028.3.390.30 

Fundo Municipal de Assistência Social 
00010 - 05.01.08.243.0028.20041.33.90.30 CONSELHO TUTELAR 
00040-05.01.08244.0828.20042.3.3.9030 
00062— 05.01.16.482.1628.20045.3.3.90.30 HABITAÇÃO 

Fundo Municipal de Saúde - Hospital Municipal 
00073 — 10.01.00.10.302.1028 .20049.3.3.90.30 

Fundo Municipal de Saúde - Secretaria de Saúde 
00011 — 10.01.00.10.122.1028.20047.3.3.90.30 

Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente 
00314 — 01.11.00.18.122.1828.20032.3.3.90.30 

Secretaria Municipal de Educação 
00142 —01.05.00.12.361.1228.20012.3.3.90.30 

Secretariar Municipal-  dmPlLcojacraco  
00088 — 01.03.00.04.121.0428.20007.3.3 90.30 

Secretaria Municipal de Administração 
00049— 01.02.00.04.1220428.20005.3.3,90.30  



ant  
.) 

São SAigão  
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inclusive quanto às obrigações da CONTRATADA constantes também do Termo de 
Referência; 

7.1.1  Compote  ainda à Contratante: 

a) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora 
desde que não haja impedimento legal para o  fate;  

b) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento do Contrato; 

c) Notificar a Fomecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, 
penalidades e quaisquer débitos dessa responsabilidade; 

Atátvet  au   vaúçá...-   Advniaixtvetivev.  pontratileiv, pxtimmt.c.  emv.av,p,fi,-~,mpkaye,etp; 

e) Prestará contratada todos os esclarecimentos necessários à execução do contrato; 

I) Arcar com as despesas de publicação do extrato do Contrato; 

g) Manter atualizada a listagem de preços que contemple a relação dos itens, para es fins 
previstos no Contrato; 

h) Emitir requisição dos produtos solicitados para entrega. 

/3•.-mgo woks AcittyrELAD5RAs 

8.1 ConSoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a 
prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteJadoras 
inclusive retende o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a 

9. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

9.1 A fiscalização da contratação será exercida através de servidor municipal, fiscal de  
emirate,  ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do 
cor/trato, e detudo tiara ciência  it  Administração. 

9.2 A fiscalização de que trata este item  ilia  exclui nem reduz a responsabilidade da 
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições trásnicas, vicias redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior, e, no ocorrincia desta, não implica em corresponsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade oorn o  art  70 da Lei n° 
8.666, de 1993. 

9.3 0 fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas coma 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o  name  dos funcionários 

Sao  Simão 
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ANEXO  It  
MODELO DE DECLARAÇÃO — ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII, ARTIGO r DA CF 

Local 	de 	 de 2020. 

A Comissão de Licitação 

Referente ao edltal de Pregão Eletrônico: 

	 Sla .EroreSe) 	 ágtifinfiX, 	 C-Or~  frn  qUg itiqz 

possuímos,  ern  nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) 

anos, salvo no condição de aprendiz, a Partir de 14 (quatorze) anos, rem observância à Lei 

Federal  of  9854, de 27.10.99, que altera a Lei  of  8686/93. 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado ás  empresa proponente e 

carimbada como número do CNPJ. 

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa 

condição. 
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J) Instruir seus empregados a manterem sigilo a respeito das informações e quaisquer outros 
assuntos ligados a documentos e seus conteúdos, que porventura cheguem ao seu 
conhecimento por força da execução do contrato; 

k) Responsabilizar pelo õnus resuttante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 
decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e 
prepostos obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais 
movidas por terceiros, que  the  venham a ser exigidas por força de lei, ligadas ao 
cumprimento deste Instrumento legal; 

iy  /year cam  Lotou  am  desposas deco.onctos da execução do contrato, tais  corm  satários, 
encargos trabalhistas, sociais e previdenciários, seguros,  texas,  impostos e contribuições, 
indenizações, transporte, alimentação, uniformes e outras que porventura venham a ser 
criadas ou exigidas por lei; 

m) Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto deste Contrato. A 
fusão, cisão ou incorporação somente serão possiveis tom o consentimento prévio e 
expresso do Contratante e desde que não afete o fornecimento contratado; 

n) Comunicar ao Contratante qualquer anormalidade, bem como atender prontamente as 
suas observações e exigências e prestar as esclarecimentos solicitados; 

o) Justificar ao Contratante eventuais motivos de força maior, em tempo hábil, que impeçam 
a realização do fornecimento de combustíveis objeto deste Edital; 

p) Observar o disposto no inciso )00(t11 do  art.  7° da Constituição Federal; 

q) Comunicar ao Contratante, per escrito e tempestivamente, qualquer mudança de 
administração ou de endereço; 

r) Manter seus empregados sob seu vínculo empregatício exclusivo, estando em dia com 
todos os encargos e obrigações previstas na legislação social, trabalhista e previdenciaria 
em vigor, fazendo a comprovação, a qualquer tempo, quando solicitado pelo Contratante; 

s) Manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

6.2- A empresa vencedora do certame fica obrigada a firmar convênio  corn  a operadora de 
cartão a ser contratada pelo municipio para realizar o gerenciamento do abastecimento da 
frota de veiculos do municipio de São Simão-GO. 

7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

7.1 A CONTRATANTE deverá acompanhar e fiscalizar o abastecimento dos veiculos, nos 
termos do inc.  III  do  art.  58 c/c o  art  67, ambos da Lei Federal n° 8.666/93, diretamente ou 
por meio de Preposto, que exercerá ampla e irrestrita fiscalização do objeto, a qualquer 
hora, determinando o  quo  for osowaário à ragular~o das farlas ou  deletes  observados,  

ESTADO DE GOIÁS 
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eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das fatias ou 
defeitos observados e encaminhando as apontamentos à autoridade competente para as 
providências cablveis. 

10. DA FROTA A SER ABASTECIDA 

10.1 A relação dos veículos a serem abastecidos estará disponivel no anexo I-A. 

11. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

C.-difiBlo-de jelgaffleJito'Sefa-o-de.~~eiltriet, --cfeSdr-qtle-oliierve-dai-as 

especificações e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

b. O intervalo  minima  de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá 

tahto  ern  relação  ant  lancei illterifiedlárloN quanto  ern  relação à proposta  quo whit'  a 

melhor oferta deverá ser de: R$ 0,001 a (milásimo de centavos). 

Arnauri Souza Romão 
Secretário Municipal de Transporte 

DivindArrten.  iervegtreira 
Secretário Municipal de Educação 

Adriana Alves Rocha Floriano 
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social 

Liciane Regina de Oliveira Nora 
Fundo Municipal de Saúde 

Gestor do DEMAESS  

Vanessa  Cristina Pimenta 
Secretária Municipal de Administração  

Dante  Soares Gonçatves 
Secretária Municipal de Turismo e Meio Ambiente 

Rogério Moreira de Souza 
Secretário de Finanças 

Augustinho Mauricio da Silva 
Sectetátio de Ihfraéátfultirá  
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ANEXO Ill 

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO 

Local, 	de 	 de 2020. 

À Comissão de Licitação 

Referente ao edital de Pregão Eletrónico: _12020. 

DECLARAÇÃO 

Declaramos, sob as penas da lei, que esta proponente não incorre em quaisquer das 

seguintes situações: 

a) Torcido declarada inidénea por ato do Poder Público; 

b) Ter  side  epenada com suspensão temporária de participação em licitação e  impedimenta  

de contratar  corn  a Administração, nos últimos dois anos; 

c) Impedida de licitar, de acordo como  art  9° da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações. 

iVOS lefnICTS 110  art 	ins.  klit da Lei 11. 8.666193 e sues alterações, cernprorneterno-nos e 

informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo da habilitação e qualificação exigidas 

no edital. 

de 	 de  

Representante Legal 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 

carimbada com o número do CNPJ. 

ESTADO DE GOIÁS 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 	/ 

PROCESSO N. 

DECLARAÇÃO 

Empresa 	  inscrito no CNPJ N 	DECLARA, sob as penas da lei, a 

aceitação das condições do presente edital e especialmente as  recedes pale  Lei n° 8,668/93, 

de 	 de 	 

Representante Legal  

(corn  carimbo da empresai 

OBS: Esta declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa 

ESTADO DE GOIÁS 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO 

(Nome da Empresa) CNPJ/MF N° 	  sediada 

	  (Endereço Completo) declara, sob as penas da 

lei,  conform. art.  4°, inciso VII, da Lei n° 10.520. de 17 de julho de 2002, que está 	e 

cumpre plenamente os requisitos da habilitação e entrega as envelopes contendo a 

indicação do objeto e do preço oferecidos. 

(Locete-Datay  

(Name  e Numera da Carteira de Identidade da Declarante)  

CBS.  Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 

carimbada com o número do CNPJ. 

ESTADO DE GOIÁS 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO — SOMENTE PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

	 (NOME DA EMPRESA) 	 CNPJ N° 	  

com sede 	 (endereco completo) por intermédio de seu 

representante legal, para fins de participação no Pregão Eletránico n° 	/2020, DECLARA 

expressamente, sob as penalidade cabiveis, que: 

A) Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, nos termos do  art.  3° 

da LerCompletnentarT2'&2606. 

B) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente 

da obrigatoriedade de  declarer  ocorrências posteriores impedidvas de tel habilitação e que 

não incide nas  Impedimenta;  do § 4u da  art  3° da Lei Complementar 123/2006. 

de 

(assinatura do representante legal) 

Nome  au  carimbo do declarante: 	  

Cargo no carimbo do declarante: 	  

N° da cédula de identidade: 	  
Telebne. fax e 	para confeto: 	  
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ANEXO VII 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

PREGÃO ELETRÔNICO 

OBJETO: Aquisição eventual, futura e parcelada de combustíveis (etanol,  gasoline  tipo C 
comum, óleo diesel s-10 e Óleo diesel comum), para atender a frota do Municipio de São 
Simão-GO. 
Proponente: 
CNPJ: 	 
Endereço: 	 
Bairret 	 
CEP 	 

	

Telefone: 	 Tel.  Celular : 

SEQUÊNCIA UND CITD DESCRIÇÃO COMO MARCA VL. 
UN  

VL.  
TOTAL 

L 180.000 DIESEL COMUM  lam  

L 185.000 OIESEL 510 1841 

I. 31.500 ETANOL 3754 

a 1. .212.500 
GASOLINA  TIP°  C 
COMUM 

1399 

VALOR TOTAL OFERTADO 

Total Geral (R$): 	  

Prazo de Entrega: De acordo como Edital. 

Validade da Proposta: 12 (DOZE) MESES. 

Assinatura do Representante Legal 

Cidade: 	  
E-mail: 	  

Estado: 

• ESTADO DE GOIÁS 
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I. assinar o contrato de fornecimento  cam  o MUNICÍPIO e/ou comes órgãos participantes no 
prazo  maxima  05 (cinco) dias úteis, contados da solicitação formal. 

II. O fornecimento será efetuado de acordo com as necessidades do Municlpio contratante, 
nos terrnos estabelecidos  needful  etermo de referência. 

Ill. reapresentar sempre, a medida que forem vencendo os prazos de validade da 
documentação apresentada, novos documentos que comprovem todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no edital do Pregão Presencial n°. /2020 

IV. prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da 
-datadaassinaturr da presente Atarle Re~-de  Nest's.  

V. ressarcir os eventuais prejuizos causados ao MUNICIPIO, aos órgãos participantes e/ou 
a terceiros, provocados por ineficiência no irregularidades cometidas no execução das 
obrigações assumidas na presente  ARP.  

VI. respansabilizar-se por [odes as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, 
transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, 
indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, ficando, ainda, o 
MUNICÍPIO e os Orgãos Partiu/pontes isentos de qualquer vincula empregaticio, 
responsabilidade solidária ou subsidiária. 

VII, pagar, pontualmente, os  setts  fornecedores e as obrigações fiscais com base na 
presente  eta,  exonerando o ItaLINICIPIO e os Órgãos -Participantes de responsabilidade 
solidária ou subsidiária portal pagamento. 

V111. manter o prazo de garantia de 12 (doze) meses, contado da data da entrega definitiva 
dos bens, no forma prevista no anexo (I) - Termo de Referência, do edital do Pregão 
Presencial n. /2020. 

DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é de 
12 (doze) meses, contados dessa assinatura 

DO REGISTRO DOS PREÇOS 

CLÁUSULA QUARTA: O preço registrado, a quantidade e o fornecedor dos  materials  
constantes desta, encontram-se contidos no tabela ababm: 

RBIS RATA0 SOCIAL IdARCA tom OTD ESPECIFICAÇÃO  MANOR  PREÇO  
~ramp  

PREÇO 
TOTAL 

        

DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

CLÁUSULA QUINTA:  Sky  obrigações do MUNICÍPIO, entre outras: 

gerericier, através Orgão-Gerensiador,  cafe  Ata de-Registra-de-Preços, previdenalando 
a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da 
AdminIstração, obedecendo a orderst de classificação e os quantitativos de contratação 
definidos pelos participantes desta Ata; 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta ATA é o Registro de Preço das PROMITENTES 
CONTRATADAS 

EMPRESA  
Noma:  
CPF: CNPJ: 
Endereço: 
Fone: 

REPRESENTANTE LEGAL: 
NOME: 
RG: 
CPF: 

ESTADO DE GOIÁS 
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ANEXO VIII 
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  ARP  N°_/2020 

Atada registro de preço, pare : Contratação de empresa para fornecimento de 
combustiveis (etanol,  gasoline  tipo c comurn, óleo diesel 
s-10 e  oleo  diesel comum), pare atender a frota do 
Municipio de São Simão/GO. 

Processo 	 : _12020 
Validade: 12(doze) meses. 

As 	horas do  die 	de 	 de 	na PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO  Mk:),  reuniram-se na SALA DA COMISSA0 DE LICITAÇÃO, situada à PRAÇA 
CÍVICA, n° 01, CENTRO,  SAO  SIMAO, CEP: 75.890-000, Fone: (64) 3883-9500, inscrito no 
CNPJ sob o n° 02056.778/0001-48, representado pela Pregoeira, Sr'. GLENEA DE BRITO 
-COSTA-brasileira..-portadora.do-CPF4MF n° 4,50.4841-911.88,-e-os mernbros-da-Equipe-de 
Apaio, PATRICIA DOS REIS GAMA LAMANNA E JOZIMALBA CECÍLIA ARAUJO, 
designados pelo Decreto n° 001/2019, de 02/01/2019, com base na Lei n° 10.520, de 17 de 
julho de 2002  one  regulamentação feita pelo Decreto n.° 1127/2005, e Decreto Federal n° 
7.892 de 2$ de janeiro de 2013, em face das propostas vencedoras apresentadas no Pregão 
Presencial n. "/2020, cuja ata e demais atos foram homologados pela autoridade  
administrative,  exarado no presente processo, RESOLVE lavrar a Presente ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, conforme as cláusulas seguistes: 

DO OBJETO 

visando a contratação de empresa para fornecimento de combustiveis (etanol, gasolina tipo 
itricement  rake-diesel 	o10 	si,êtee-id~erritimhipera-atetirder erfriateate-Menic~Sike 
Sirnão/GO., conforme quantidades e especificações constantes da cláusula quarta desta 
ATA, conforme condições e especificações constantes do edital do Pregão Presencial 
n.**/2020, bem coma da(s) proposta(s) comercia(ts) da(s) PROMITENTE(S) 
CONTRATADA(S). 

Parágrafo único: A presente Ata de Registro de Preços constitui-se em documento 
vinculativo o obrigacional as partes,  cam  caracteristica de compromisso para futura 
contratação. 

DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS 

CLÁUSULA SEGUNDA: São darigações dos Licitantes REGISTRADOS, entre outreS; 

ESTADO DE GOIÁS 
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	Prefeitura Municipal de São Simão 

II.  observer  para que, durante a vigência da presente ata, sejam  manacles  todas as 
condições de habititação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a sua 
compatibilidade camas obrigações assumidas; 

acompanhar e fiscalizar a porfeita onasoçãado  presents,  Registro da Preços, atravás da 
órgão Gerenciador; 

IV. publicar a preço, o fornecedor e as especificações do objeto, em forma de extrata, na 
imprensa oficial do Município, sem prelo/ao de outras formes de divulgação, inclusive  pole  
rede mundial de computadores -  Internet  durante a vigência da presente ata; 

DA CONTRATAÇÃO 

CLÁUSULA SEXTA: Observados os critérios e condições estabelecidos no edital do Pregão 
Presencial n. _/2020, o MUNICÍPIO/óRGÃO GERENCIADOR e/ou órgãos participantes, 
visando akançar a quantidade de bens pretendida, poderá contratar concomitanternente  

-EOM  -Um -ou mais fornecedores -que -tenham -seus -preços registrados, respeitando-se -a 
capacidade de fornecimento das 'detentoras, e obedecida a órdem de classificação das 
propostas  ens  preços registrados. 

CLÁUSULA SÉTIMPc O Registro de Preços efetuado não obriga o MUNICÍPIO/ORGÃO 
GERENCIADOR a  firmer  as contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer 
licitações especificas pare o objeto, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência 
de fornecimento,  ern  igualdade de condições. 

CLÁUSULA OITAVA: A contratação junto a cada fornecedor registrado  sera  formalizada 
pelos órgãos integrantes da Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo, mediante 
a assinatura deste. 

DO PAGAMENTO CONTRATADA 

CLÁUSULA NONA: O MUNICÍPIO ou os órgãos municipais pagará à CONTRATADA, pelos 
fornecimentos dos bens de valor registrado nesta Ata de acordo com a quantidade 
efetivamente entregue mediante a apresentação da nota fiscaVfatura correspondente dos 
bens entregues. devidamente atestada pelo  sailor  responsavel, em até 30 (trinta)  dies, apes  
o recePimento cennano. 

CLÁUSULA DÉCIMA: O pagamento será efetuado através de depósito/transferência 
bancária(a), mediante apresentação do documento fiscal competente, juntamente com os 
documentos pertinentes. 

- 4taPérnent9- - tiqtraf deseM mstar Mgonmamhada-'-doq-Me9trhrtes_- 

a) Certidão  Negative  de Tributes, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO. 

b) Certidão Negativa de Débito - CND Federal; 

c) Certificada de Regularidade do FGTS emitido pela Caixa Econõmica Federal; 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas —CNDT. 
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Parágrafo Segundo: 0 documento fiscal não aprovado pelo MUNICÍPIO ou pelas órgãos 
municipais será devolvido à CONTRATADA para as devidas correçães, passando a  canter  
novos prazos previstos nesta Cláusula, a partir da data de sua reapresentação e 
consequente aprovação. 

DAS ALTERAÇÕES DA ATA 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, 
obedecido o disposto no  Art  65 da Lei 8.666/93, nos seguintes cases: 

Parágrafo Primeiro: os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 
redu_cão-darrpeles -praticados no rnercado„-ou -de fato  -quo  -eleve -o ousto dos materiais 
registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador desta ATA, promover as negociações junto aos 
fornecedores registrados. 

Parágrafo Segundo: Quando os preços registrados, por motivo superveniente, tomar-se 
SUpérkit ao preço praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá: 

I. convocar o fornecedor registrado para negociação de redução de preços e sua adequação 
ao praticado no mercado;  

It.  frustrada a negociação, liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido; e  

III,  convocar, pela ordem de classificação do Pregão Presencia( os demais fornecedores 
que nãoeveram  sees  preços regienrados,.visencrolgualoportunidade de negociação; 

Parágrafo Terceira: Quando o valor de mercado se tornar superior ao preço registrado e o 
fornecedor, mediante comunicação e comprovação formal, não puder cumprir o 
compromisso, o órgão Gerenciador da Ata poderá: 

I. liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem aplicação das penalidades 
previstas nesta Atue no Edital do Pregão Presencial, conlionada a veracidade dos motivos 
e comprovantes apresentados; 

Para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá ser feita antes do pedido de 
fornecimento dos materiais; 

Ill. convocar, pela ordem de classificação do Pregão Presencial, os demais fornecedores 
visando igual oportunidade de negociação; 

Parágrafo Quarto: O MUNICIP10 revogará a Ata de Registro de Preços sempre que não 
houver éxito nas negociações, na forma da legislação vigente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O Registro de Preços dos fornecedores registrados será 
cancelado quando: 

I. houver interesse publico, devidamente fundamentado; 

II. o fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

Ill, o fornecedor não assinar a Ata de Registro de Preço no prazo determinado neste edital, 
sem justificativa aceita pelo MUNICÍPIO; 

IV. se  constatar a existência de declaração de inidoneidade do fornecedor; 

ESTADO DE GOIÁS 
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V. o fornecedor não  amber  reduzir o seu preço registrado, no caso deste se  tamer  superior 
ao praticados no mercado; 

VI. por iniciativa dmprópriotococaLvr,vçodo mat:barite so~paree,....o, cornpravar a 
impossibilidade do cumprimento das exigèncias do instrumento convocatório que deu 
origem à esta  ARP,  tendo em vista fato superveniente e acedo pelo MUNICÍPIO. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os preços da presente Ata serão ineajustáveis durante a 
validade desta Ata; 

Parágrafo únIco: Nas hipóteses previstas no  Art.  65, inciso II, alinea "d", da Lei 8.666/93, o 
MUNICIPIO poderá promover o  equilibria  econômico-financeiro do contrato, mediante 
solicitação fundamentada e aceita 

DAS PENALIDADES 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA'. Pela inexecução total ou parcial da Ata o MUNICÍPIO 
poderá, garantido o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções: 

I. advartência; 

II. multa de 10% (dez por cento) coloco valor total registrado;  

III. suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar 
corno MUNICÍPIO, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 

IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública  pelt,  
prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motives determinantes da punição, ou 
até que seja promovida a sua reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A penalidade de advertência poderá ser aplicada nos 
seguintes casos, independentemente da aplicação de  mutt.:  

I. descumprimento das obrigacõoc assumidas, desde que não acarretem prejuizos para o 
MUNICÍPIO;  

It,  execução insatisfatória ou in.ecução do objeto da licitação, desde que a sua gravidade 
não recomende o enquadramento nos casos de suspe.ão temporária ou declaração de 
inidoneidade; 

pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos 
SOMÇOS do MUNICÍPIO  curios  órgãos municipais; 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Decorridos 2 (dois) dias de atraso na entrega dos bens, seio 
que tenham sido apresentadas justificativas plausiveis, estará caracterizado o 
descurnprimento total das obrigações assumidas, caso em que, além de aplicar a multa 
prevista no Inclua II da Cláusula Décima Quarta, poderá o MUNICI PIO optar pela rescisão 
desta. 

Parágrafo PrImeiro: As multas a que se refere o Incise II da Cláusula Déclma Quarta não 
impede que o MUNICÍPIO rescinda, unilateralmente, o  Cannata  ou cancele o Registro de 
Preço do fornecedor e, ainda aplique as outras .ncões previstas na Clálláttle Déçhne 

SS  
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Quarta, em seus incisos I, Ill e IV, facultada o devido processo legal, a  ample  defesa e o 
contraditório da PROMITENTE 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: As, multas aplicadas serão descontadas dos pagamentos 
eventualmente devidos pelo MUNICIPIO; 

Parágrafo Primeiro: Inexislindo pagamento devido pelo MUNICÍPIO, ou sendo este 
insuficiente, caberá à CONTRATADA efetuar o pagamento da multa, no prazo  maxima  de 
02 (dois)  dies  corridos, contadoria data da comunicação de confirmação da sanção; 

Parágrafo Segundo: Não se realizando o pagamento nos termos acima definidos, o 
MUNICÍPIO .podeni...se hoover,. valer-se elo valor .dado -em -garantia e, não sendo -.te 
suficiente,  far-se-a acua cobrança judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: A penalidade de declaração de inidoneidade pare licitar e 
contratar com a Administração Pública  sera  proposta se constatada má fé, ação maliciosa e 
premeditada da CONTRATADA  ern  prejuizo do MUNICÍPIO, evidência de atuação tom 
interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuizos ao MUNICIPIO ou 
aplicações sucessivas das outras penalidades anteriormente descritas. 

Parágrafo Único: A penalidade prevista nesta cláusula é de competencia do ORGÃO 
GERENCIADOR atou ÓRGÃO PARTICIPANTE facultada à contratada o devido  process°  
legal, a  ample  defesa e contraditório, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da data da 
abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida  epos  2 (dois) anos de sua aplicação. 

DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Poderá utilizar-se da Ara de Registro de Preços qualquer 
órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia 
consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, 
respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei  of.  c  8.666/1993, 
Decreto Federal  re  7.892/2013  ens  Lei Municipal n.° 547/2014 alterada pela Lei 700/2019. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, 
observadas a condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento 
decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futures 
decorrentesdastaçassumidattoomOrgãogerenciador.. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMER/re As aquisições  au  contratações adicionais a que se 
refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a  cam  por cento dos 
quantitativos dos  tans  do instrumento convocatório e registrados no ata de registro de 
preços parou órgão gerenciador e órgãos participantes 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Ademais, o quantitativo decorrente das adesões ã ata 
de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de 
cada item registrado na ata de registro de preços pare o árgão gerenciador e árgãos 
participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA; Fica a PROMITENTE CONTRATADA obrigada a 
aceitar, nas miasmas condições licitadas os acréscirnos que  GC  fizerem necessários nas 
aquisições, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: As omissões desta ATA e as divides oriundas de sua 
interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuserem o Edital do Pregão 
Presencial n. /2020 e as propostas apresentadas pelas CONTRATADA(S), prevalecendo, 
em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as das propostas. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: O presente registro decorre de adjudicação às 
PROMITENTE(S) CONTRATADA(S) dos objetos, cujas descriçõ'es, quantidades e 
especificações constam no Termo de Referência - Anexo, do Pregão Presencial n. _/2020, 
conforme decisão do Pregoeiro do MUNICÍPIO, lavrada em Ata datada de 	  e 
homologação  fete  pelo senhor Prefeito Municipal, 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: Caberá ao órgão Gerenciador do Municipio o 
gerencíamento da presente Ata de Registro de Preços nos termos da legislação vigente. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA: Fica eleito o faro da Comarca deste Municipio, para 
dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução desta ATA,  corn  renrincla das partes a 

-qualouer-outroAror maioprivilegiado-que-se(a. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA: DO GESTOR DA  ARP:  Fica responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização quanta à completa execução do Contrato, conforme exige 
o inciso  >CC,  do  art  16 da IN  of  015/2012, do Tribunal de  Conies  dos Municipios do Estado 
de Doidu. o(a) servidor(a) 	  

Fica  elect  o foro da Comarca deste Município, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes 
da execução desta ATA, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente Ata. 

São Simão-GO, em 	de 	 de 2020. 

Munlopio 

.CONTRATADA(S): 
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ANEXO IX 

DECLARAÇÁO DE RESPONSABILIDADE DAS INFORMAÇÓES 

A Empresa 	  inscrita no 
CNPJ 	n° 	localizada 	 no 
endereço 	  
Bairro 	 Município 
	  CEP  	assume inteira 
responsabilidade 	pelas 	informações prestadas e autenticidade das cópias dos 
documentes entregues para o Processo Administrativo N° /2020, Pregão Eletránico 

/2020. Declare inteira responsabilidade pelas informações prestadas, estando ciente de 
que a falsidade nas informações aroma implicará nas penabdades cabíveis. 

de 	 de 

(Local e data)  

Assinatura do responsável legal 
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Re: Manifesto de Interesse COMÉRCIO 

COMBUSTÍVEL RODO DIESEL SÃO SIMÃO 

LTDA 

Rododiesel São Simão 
licitacao@saosimao.go.gov.br  

00:40  

Prezadas, boa noite! 

Venho informar que a empresa Comércio Combustível 

Rododiesel São Simão Ltda, inscrita no CNPJ n° 

29.266.561/0001-19 tem interesse em participar do 

pregão eletrõnico no 003/2020. 

Solicito que todas as eventuais informações, 

esclarecimentos eiou alteração do edital, caso haja seja 

informado. 

Favor se possível enviar a relação dos itens com o preço 

médio. 

Att. 

José Mauro do Santos. 

Proprietãrio. 

Responder 

E 	C) 



financeiro@licitanet.com.br  
rododieseisaosimaooutiook.com  

LICITANET 
LICITAÇÕES ON.LINE 

Após efetuar o pagamento, enviar 

o comprovante para o  e-mail  

financeiroMicitaneteom.br. Seu 

acesso será liberado no mesmo 

dia, por ordem de chegada, caso 

envie 	até 	as 	17:30hs. 

Comprovantes e documentos 

enviados após este horário o 

Responder 

(*) 
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- . . 

Clique  acima para ser 

redirecionadoao boleto! 

Rododiesel São Simão 
financeíro@licitanet.cornbr 

04:13 
• 
• 
• 

p,  Boleto  - Licitanet.pdf 
!Di PE)F-- - 28 KB 

Favor o boleto em anexo consta benificiário 

não encontrado, por este motivo não consigo 

efetuar o pagamento. verifique o mesmo pois 

preciso pagar o boleto para participar da 

licitação. 

Rododiesel São Simão 

• 

Responder 

a 



Ro-dodiesei São. Simão 
financeiro@hcitanet. com.br  

06:53 

1-271 WhatsApp Image 2020-06-24 at ... 
t=-J JPEG - 34 KB 

segue em anexo o comprovante de 

pagamento. 

Rododiesei São Simão 

Pagamento realizado  
corn  sucesso! 

Veja seu comprovante 

r 

75691.40333 01041.527803 
01076.060019 8 82960000013220 

RalIént). 	lz,Atirn t>hlá,1wA4vihr.1 	 A (44#4rtNÉM.k 

Responder 

< 



Pagamento realizado  

corn  sucesso! 

Veja seu comprovante 

75691 40333 01041 527803 
01076_060019 8 82960000013220 

24/06/2020 

24/06/2020 

Valor total a cobrar: 

132,20 
R$ 132,20 

Responder 

o 	1 



,App Image-202:O-06-2;,; 

8:32 %O.  

chamadas 
protegidas com a criptografi 

Toque •para mais inI 

  

a est-at 
--mt a_ de ponta 

Bom 

o a liberaçãp dqacesso ao 
portaL LicitaneLoqua1t ..nxs uma 
licitação as -7 30. Favor liberar o 
quanto antes. 



solicito a liberação do acesso ao 
portal Licitaneti  ao q 
licitaçäo as 07:30.  Favor 
quanto antes. 

desde já gr-  deçc  

BOP  dia 

Qual cnpj 

rad., 

Tenta aí 

	

Muito obq 	frY 

	

Vou tenta 	' 



De na 

Loga 

E v em cada -trar p po 

ue sadastrar um opera  

8:3 	 (W) 

Não  tã Cósethdõtõg 

VG  está comsua senha 

Digita ela 	:2 

Si 

Vai tentando 

Mas ve deix UI 
	 ma da 

i 



Marca 

Valor 

Modelo 	Unitário Valor Total 

R$ 
926.500,000 

PETROBRAS PETROBRAS 	R$ 4,360 

R$ 3,390 R$ 
610.200,000  

PETROBRAS PETROBRAS 

LOTE: 1 

Data: 23/06/2020 17:43:43 - Situação do lote: Classificada 

-Quont. -un -Descrição 

180.000,000 	L 	DI6SEL COMUM 

Valor 

-Marca 	likottét0 	tinttário VtorTütth 

LOTE: 2 

Data: 23/06/2020 17:43:43 - Situação do lote: Classificada 

Marca 

PETROBRAS PETROBRAS 	R$ 3,490 

Valor 
Modelo 	Unitário Valor Total 

R$ 
645.650,000  

Item Quant. Un Descrição 

1 	185.000,000 	L 	DIESEL S10  

LOTE: 3 

Data: 23/06/2020 17:43:43 - Situação do lote: Classificada 

R$ 
98.910,000  

Valor 
Marca 	Modelo 	Unitário Valor Total 

PETROBRAS PETROBRAS 	R$ 3,140 

Item Quant. Un Descrição 

31.500,000 	L 	ETANOL 

LOTE: 4 

Data: 23/06/2020 17:43:43 - Situação do lote: Classificada 

Item Quant. Un Descrição 

1 	212.500,000 	L 	GASOLINA TIPO C COMUM 

24/06/2020 LICITANET -  Proposta  Initial 

 

MUNICIPIO DE SÃO SIMÃO/GO 

Proposta iniciat 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2020 
PROCESSO LICITATÓRIO 154/2020 

LICITANEr 
LKITAÇOES ON-LIKE  

https://portal. licitan  et. corn. br/pregao/irri  p_proposta_inicial. php?a=impri rnePropl n i&&p=MT110TA'--&&I=MSwyLD MsNCw 	 III 



LOTE: 1 

Data: 23/06/2020 17:43:43 - Situação do lote: Classificada 

-<:tuarit. Un Descriç-ão 

180.000,000 	L 	DIESEL COMUM 

Valor 
Mama 	-Mudd° 	'Unitár- 	-Válbr-Tótát 

PETROBRAS PETROBRAS 	R$ 3,390 
	

R$ 
610.200,000  

LOTE: 2 

Data: 23/06/2020 17:43:43 - Situação do lote: Classificada 

Valor 

Item 	Quant. Un Descrição 
	 Marca 

	Modelo 	Unitário Valor Total 

1 	185.000,000 	L 	DIESEL S10 	 PETROBRAS PETROBRAS 	R$3,490 	 R$ 
645.650,000 

24/06/2020 LICITANET -  Proposta  Initial 

 

MUNICIPIO DE SÃO SIMÃO/GO 

Proposta Iniciat 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2020 
PROCESSO LICITATÓRIO 154/2020 

LICITANEr 
1.1CITAÇOIS OW.«  

https://portal.licitanet.00m.br/pregao/imp_proposta_inicial.php?a=imprimeProplrA&p=MT110TA=&&K--MSwyLA== 	 1/1 



Marca 
Valor 

Modelo 	Unitário Valor Total 

R$ 
926.500,000 

PETROBRAS PETROBRAS 	R$ 4,360 

LOTE: 4 

Data: 23/06/2020 17:43:43 - Situação do lote: Classificada 

Item Quant. Un Descrição 

1 	212.500,000 	L 	GASOLINA TIPO C COMUM 

LOTE: 3 

Data: 23/06/2020 17:43:43 - Situação do lote: Classificada 

R$ 
98.910,000  

Valor 
Marca 	Tttodeto 	linitárrio Vãtor Tcitát 

PETROBRAS PETROBRAS 	R$ 3,140 

Item <hard: Jfl --Descrição 

1 	31.500,000 	t 	ETANOL 

24/06/2020 LICITANET - Proposta Inicial 

 

MUNICIPIO DE SÃO SIMÃO/GO 
Proposta Inicial 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2020 
PROCESSO LICITATÓRIO 154/2020 

LICITANEr 
trcrrApi-Erox,Lort 

https://portallicitanet.corri.br/pregao/imp_proposta_inicial.php?a='-imprimePrópIni&S.v-MT110TA--=&&1=MywOLA=== 	 1/1 



[tern 1  

Propostas Iniciais 

Data/Hora 

23/05/2020 17:43:36 

Proposta Inicial 
	

Marca 	 Situação 

R$ 3,390 	 PETROBRAS 	 Classificada 

Lances 

Data/Hora 

24//2020•08,52:69 

24/06/2020 08:18:51 

23/06/2020 17:43:43 

Valor Lance 	 Tipo  

RS3,18.3 	 ~mat 

R$ 3,240 	 Manual 

R$ 3,390 	 Classificado 

-C1435ifj.Ga0D -Final.  

Posição 

1°  

Marca 	 Melhor Oferta 

PETROBRAS 	 R$3,183 

Mensagens 

llsuArio 	 Mertsna.rn 

Fornecedor: 24/06/2020 PROPOSTA FINAL ENCAMINHADA. 
74073 	09:01:56 

Sistema 	24/06/9070 	tempo,. da sPooniaçião psti  encetrado, 
08:59:09 

Sistema 	24/06/2020 	Lote negociado no valor de R$ 3,183  pelt:.  fornecedor FARIA & MACEDO LTDA 
08:52:59 

Sistema 	24/06/2020 	0 ITEM 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos. 
08:49:09 

24/06/2020 LICITANET - Ata Parcial 

MUNICIPIO DE SÃO SIMÃO/GO 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 

PREGÂO ELETRÔNICO N° 003/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO 154/2020 

 

LICITANET® 
LICITAÇÕES ON-LINE 

Às 011:1111)-:47 horas do dia 24 de Junho de 20211 reuniram-se no  site  wwwlicitanetcom.br, o(a) 
Pregoeiro(a) Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de 

realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão que tem como objeto: Aquisição eventual, 
futura e parcelada de combustíveis (etanol, gasolina tipo c comum, óleo diesel s-10 e óleo diesel 
comum), para atender a frota do Município de São Simão-GO. 

A participação na presente disputa do(s) lote(s)ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado 

todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração 

aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: "DECLARO 
QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL". 

Até a data e horário estabelecido para envio da(s) proposta(s), ou seja, 07:30:00 horas do dia 

24/06/2020, foi(ram) recebida(s), por meio eletrônico, a(s) proposta(s) de preços do(s) fornecedor(es) 

referente(s) ao(s) lote(s) ou item(ns) do aludido pregão, conforme demonstrado abaixo:  

https://portallicitan  et.com. br/pregao/ata pa rcial. php?pregao=MTIl OTA=8.1ote=MSvvyLDMsNew= 	 1/5 



Usuário Data/Hora Mensagem 
_ 

Sistema 	24/06/2020 	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 1 foi encerrado sem a prorrogação 
-08:45:58 	automática. 

Sistema 	24/06/2020 	Como já houve o reinicio da fase competitiva e mesmo assim não houve prorrogação automática. O detentor da melhor oferta é 
08:45:58 	FARIA & MACEDO LTDA venceu o ITEM - 1 pelo valor de R$ 3,240. 

Fornecedor: 24/06/2020 	Não temos conhecimento de qual seja seu valor médio. 
74073 	08:40:07  

Fornecedor'  24/06/2020- quote. valor? 
74073 	08:39:28 

• Fornecedor: 24/06/2020 	Então, é que houve aumento de preços nos últimos dias, e agora? Seus preços médios não contemplam isto, como  flea?  
74073 	08:37:59 

Sistema 	24/06/2020 	0 ITEM 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos 
08:35:58 	últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 1 será encerrado automaticamente! A disputa do ITEM 1 foi reiniciada 

--pelüseg.uinte motiva: VALORES_OF-ERTADOS.ACIMA-DOS VA' (IRFR  mÉmos. 

Sistema 	24/06/2020 	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 1 foi encerrado sem a prorrogação 
08:21:00 	automática. 

Sistema 	24/06/2020 	0 ITEM 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. 
08:11:00 

Sistema 	24/06/2020 	Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 1 será encerrado 
08:11:00 	automaticamente! 

Sistema 	24/06/2020 	0 ITEM 1 foi ordenado e classificado. Boa soda! 
08:00:47 

24/06/2020 	 LICITANET -  Ata  Partial  

Propostas Iniciais 

Data/Hora 

23/06/2020 17:43:40  

Proposta Inicial 	 Marca 	 Situação 

R$ 3,490 	 PETROBRAS 	 Classificada 

Lances 

Data/Hora 	 Valor Lance 	 Tipo 

24/06/2020 08:53:05 	 R$ 3,267 	 Manual 

24/06/2020 08:19:08 	 R$ 3,480 	 Manual 

23/06/2020 17:43:43 	 R$ 3,490 	 Classificado 

Classificação Final 

Posição 	 Marca 	 Melhor Oferta 

10 	 PETROBRAS 	 R$ 3,267 

Mensagens 

Usuário Data/Hora Mensagem 

Sistema 	24/06/2020 	0 tempo de negociação está encerrado. 
08:59:09 

Sistema 	24/06/2020 	Lote negociado no valor de R$ 3,267 pelo fornecedor FARIA & MACEDO LTDA 
08:53:05 

Sistema 	24/06/2020 	0 ITEM 2 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos. 
08:49:09 

Fornecedor: 	24/06/2020 	?? 
79756 	08:34:07 

https: //portal. iicitan et.com.br/pregao/atapa  rcial. php?pregao=MTIl OTA=8,1ote=MSwyLDMsNCw= 	 2/5 



24/06/2020 	 LICITANET - Ata Parcial 

Usuário Data/Hora Mensagem 

Fornecedor: 	24/06/2020 	QUAIS  SAO  OS VALORES 
79766 	08:23t4 

Sistema 	24/06/2020 	A prorrogação automática do ITEM 2 está encerrada. 
08:23:02 

Sistema 	24/06/2020 	0 detentor da melhor oferta é FARIA & MACEDO LTDA venceu o ITEM -2 pelo valor de R$ 3,430 
08:23:02 

Sistema 	24X6/2025 	A-etapade-enviada-lances4a4TEM.2 foi-profre9ala-autoteáticarnenteser4de-02 (dois)-minutes-.-Euasortel 
08:21:00 

Sistema 	24/06/2020 	O ITEM 2 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. 
08:11:00 

Sistema 	24/06/2020 	Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novas lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 2 será 
08:11:00 	encerrado automaticamente! 

Sistema 	24/06/2020 	0 ITEM 2 foi ordenado e classificado. Boa sorte! 
08:00:47 

Propostas Iniciais 

Data/Hora 	 Proposta Inícial 	 Marca 	 Situação 

23/06/2020 17:43:41 	 R$ 3,140 	 PETROBRAS 	 Classificada 

Lances 

Data/Hora 

24/06/20200&53:11 

23/06/2020 17:43:43  

Valor Lance 

R$.2,883 

R$ 3,140 

Tipo 

Manual 

Classificado 

Classificação Final 

-Posição -Mama 	 ifitelhor-Oferta 

PETROBRAS 	 R$ 2,883  

Mensagens 

Usuário Data/Hora Mensagem 

Sistema 	24/06/2020 	0 tempo de negociação está encerrado. 
08:59:09 

Sistema 	24/06/2020 	Lote negociado no valor de R$ 2,883 pelo fornecedor FARIA & MACEDO LTDA 
08:53:11 

Sistema 	24/06/2020 	0 ITEM 3 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos. 
08:49:09 

Sinternn 	24105/2020 	Come não hoe,n lances nos últieues 02 /dois) minutos 	fooe eernneütiNna o ITEM 3 fei er.o.rrado 	el prow-m.~10 nutorn•áti.... 

08:45:58 

Sistema 	24/06/2020 	Como já houve o reinicio da fase competitiva e mesmo assim não houve prorrogação automática. O detentor da melhor oferta é 
08:45:58 	FARIA & MACEDO LTDA venceu o ITEM -3 pelo valor de R$ 3,140. 

Sistema 	24/06/2020 	0 ITEM 3 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos 
08:35:58 	últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 3 será encerrado automaticamente! A disputa do ITEM 3 foi reiniciada pelo 

seguinte motivo: VALORES OFERTADOS ACIMA DOS VALORES MÉDIOS. 

Sistema 	24/06/2020 	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 3 foi encerrado sem a prorrogação automática. 
08:32:30 

https://portal.licitan  et. corn. br/pregao/ataparcial.php?pregao=MTIl  OTA=Mote=MSwyLD MsNCw= 	 3/5 



Situação 

Classificada 

Marca 

PETROBRAS 

Proposta Inicial 

R$ 4,360  

Data/Hora 

23/06/2020 17:43:43 

Tipo 

Manual 

Classificado 

Valor Lance 

R$ 4,263 

R$ 4,360  

Lances 

Data/Hora 

24/06/2020 08:53:19 

23/06/2020 17:43:43  

Classificação Final 

Posição Marca Melhor Oferta 

1° 	 PETROBRAS  R$ 4,263  

Mensagens 

Usuário Data/Hora Mensagem 

Sistema 	24/06/2020 	0 tempo de negociação está encerrado. 
08:59:439 

Sistema 	24/06/2020 Lote negociado no valor de R$ 4,263 pelo fornecedor FARIA & MACEDO LTDA 
08:53:19 

Sistema 	24/06/2020 	0 ITEM 4 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos. 
08:49:09 

SiSten1A- 24/06/202Q 	COMP 	bQuve  lances-na-5-U1W-naar92-1(1.191min~da--fasac-anitz4itiva q1TEM4focarrda.aam a,pron-agarA4' autornátiaa_ 
08:45:58  

Sistema 	24/06/2020 	Como já houve o reinicio da fase competitiva e mesmo assim não houve prorrogação automática, O detentor da melhor oferta é 
08:45:58 	FARIA & MACEDO LTDA venceu o ITEM -4 pelo valor de R$ 4,360. 

Sistema 	24/06/2020 	0 ITEM 4 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos 

08:35:58 	últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 4 será encerrado automaticamente! A disputa do ITEM 4 foi reiniciada pelo 
seguinte motivo: VALORES OFERTADOS ACIMA DOS VALORES MÉDIOS. 

Sistema 	24/06/2020 	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 4 foi encerrado sem a prorrogação automática. 

08:32:30 

Sistema 	24/06/2020 	0 ITEM 4 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. 
08:22:30 

Sistema 	24/06/2020 	Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 4 será encerrado 
08:22:30 	automaticamente! 

Sistema 	24/06/2020 	0 ITEM 4 foi ordenado e classificado. Boa sorte! 
08:12:20 

Usuário Data/Hora Mensagem 

Sistema 	24/06/2020 	0 ITEM 3 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. 
22:30- 

Sistema 	24/06/2020 	Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 3 será encerrado 
08:22:30 	automaticamente! 

Sistema 	24/06/2020 	0 ITEM 3 foi ordenado e classificado. Boa sorte! 
08:12:20 

Item 4  

Propostas Iniciais 

24/06/2020  LICITANET - Ata Parcial 

https://portal.licitanet.com.br/preg  a o/atapa rcial.php?pregao=MTI 10TA=&lote=MSwyLD MsNCw= 	 4/5 



24/06/2020 

Lote(s) Encerrado(s) 

Famecedor 

Total Geral Encerrado 

 

LICITANET - Ata Parcial 

Vir. Total-

R$ 0,000 

Mensagem Gera! 

   

Usuário Data/Hora Mensagem 

  

	

, Pregoeiro 24/06/2020 	0 prazo para envio da proposta atualizada e/ou documentos complementares, estará disponível através do módulo - HABIUTANET 
08:59:53 	no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 24/06/2020 09:00hs até o dia 24/06/2020 09:10hs. 

Pregoeiro 24/06/2020 SENHROR (A) LICITANTE FAVOR ANEXAR A PROPOSTA REALINHADA COMO OS NOVOS VALORES, ABRIREMOS O PRAZO 
08:55:10 	DE 10 MINUTOS PARA PODER ANEXAR O DOCUMENTO.  

Prevent,  2470612629 -NOSSOS VAL13RESTÃO DISPONTWIS ABERTOS -A-NEGOCIAÇÃe. 
08:50:49 

Pregoeiro 24/06/2020 LOGO INICIAREMOS A NEGOCIAÇÃO E ABRIREMOS NOSSOS VALORES. 
08:41:13 

Pregoeiro 24/06/2020 INFELIZMENTE NÃO PODEMOS COMPRAR ACIMA DO NOSSO VALOR. 
08:38:55 

	

Pregoeiro 24/06/2020 	Senhor (a) licitante, todos os seu valores estão acima dos nossos. 
08:22:18 

	

Pregoeiro 24/06/2020 	Item 1 valor acima do valor médio. 
08:20:48 

	

Pregoeiro 24/06/2020 	Estamos aguardando os lances, nosso preço médio está bem abaixo dos seu valores ofertados. 
08:07:37 

	

Pregoeiro 24/06/2020 	Bom dia, iniciamos a fase dos lances. 
08:01:18 

https://portal. licitan  et. corn. br/preg  ao/ata pa rcial. php?pregao=MT110TA=Mote.:MSwyLDR4sNCw= 	 5/5 



item 1,  

Propostas Iniciais 

Data/Hora 	 Proposta Inicial 	Marca 	Situação 	Fornecedor 	 CNPJ 

23/06/2020 17:43:36 	R$ 3,390 	 PETROBRAS 	Classificada 	FARIA & MACEDO LTDA 	02.579.616/0001-94 

Lances 

Data/Hora Valor Lance Tipo Fornecedor CNPJ 

24/05/202005:52:59 RS3,1133•  Manua!  FARIA & MACEDO .LTDA 02.579:61610001-94- 
- 	• 

24/06/2020 08:18:51 R$ 3,240 Manual FARIA & MACEDO LTDA 02.579.616/0001-94 

23/06/2020 17:43:43 R$ 3,390 Classificado FARIA & MACEDO LTDA 02.579.616/0001-94 

Ciassiftação FinA-- 

, Posição 	Marca Melhor Oferta Fornecedor 	 CNPJ 

PETROBRAS 	 R$ 3,183 	 FARIA & MACEDO LTDA 	 02.579.616/0001-94 

Mensagens 

U...4c> Data/Hora Mensageern 

Sistema 	24/06/2020 	0 ITEM foi adjudicado pelo pregoeiro para o fornecedor FARIA & MACEDO LTDA, no valor de R$ 3,183. 
09:43:22 

Çietma 	241ngi9rm. 	A.sii9 t t  da IEM.4 ecra  eopé rrA da_ 
09:41:52 

Sistema 	24/06/2020 Despacho: Assim, por  fake  de manifestação de intenção de RECURSO, decai-se o direito de recorrer  cam  fulcro no inciso XX do 
09:39:25 	art.  4° da Lei 10.520/2002 e § 3° do  art.  44 do Decreto 10.024/2019 

Sistema 	24/06/2020 	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse é o 
09:29:25 	momento para se manifestar. 

24/06/2020 LICITANET - Ata Parcial 

MUNICIPIO DE SÃO SIMÃO/GO 
Ata de Realização do Pregão- BetÔnieo 

PREGÂO ELETRÔNICO N° 003/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO 154/2020 

 

LICITANET® 
LICITAÇÕES ON-LINE 

Às -013:1311:47' horas do dia 24 de Junho de 202D reuniram-se no  site  www.licitanetcom.br, o(a) 
Pregoeiro(a) Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de 
realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão que tem como objeto: Aquisição eventual, 
futura e parcelada de combustíveis (etanol, gasolina tipo c comum, óleo diesel s-10 e óleo diesel 
comum), para atender a frota do Município de São Simão-GO. 

A participação na presente disputa do(s) lote(s)ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado 
todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração 
aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: "DECLARO 
QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL". 

Até a data e horário estabelecido para envio da(s) proposta(s), ou seja, 07:30:00 horas do dia 
24/06/2020, foi(ram) recebida(s), por meio eletrônico, a(s) proposta(s) de preços do(s) fornecedor(es) 
referente(s) ao(s) lote(s) ou item(ns) do aludido pregão, conforme demonstrado abaixo: 

https://portallicitanet.com.br/pregao/ataparcial.php?pregao=MT110TA=&lote=MSwyLDMsNCw= 	 1/6 



Marca 	 Melhor Oferta 	 Fornecedor 	 CNPJ Posição 

Classificação Final 

24/06/2020 	 LICITANET - Ata Parcial 

 

Usuário Data/Hora Mensagem 
' 

Fornecedor. 24/06/2020 ENVIADA PROPOSTA REALINHADA E ASSINADA. 
74073- 	09:2213 

 

 

Sistema 	24/06/2020 	Srs. licitantes,  epos  a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor FARIA & 
09:16:01 	MACEDO LTDA 02.879.818/0001-94, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidas no instrumento 

convocatório. 

Fornecedor 24/06/2020 PROPOSTA FINAL ENCAMINHADA. 
74073 	09:01:56 

Sistema 	24/06/2020 	0 tempo de negociação está encerrado. 
08:59:09 

Sistema 	24/06/2020 	Lote negociado no valor de 12$ 3,183 pelo fornecedor FARIA & MACEDO LTDA 
08:52:59 

- 	• 
Sistema 	24/06/2020 	0 ITEM 1 está  ern  negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos. 

-08:4909 

Sistema 	24/06/2020 	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 1 foi encerrado sem a prorrogação 
08:45:58 	automática. 

Sistema 	24/06/2020 	Como já houve o reinicio da fase  competitive  e mesmo assim não houve prorrogação automática. O detentor da melhor oferta é 
08:45:58 	FARIA & MACEDO LTDA venceu o ITEM - 1 pelo valor de R$ 3,240. 

Fornecedor: 24/06/2020 	Não  temps  conhecimento de qual seja seu valor media. 
74073 	08:40:07 

Fornecedor: 24106/2020 	qual é o valor? 
74073 	08:39:28 

Fornecedor: 24/06/2020 	Então, é que houve aumento de preços nos últimos dias, e agora? Seus preços médios não contemplam isto, como fica? 
74073 	08:37:59 

Sistema 	24/06/2020 	01TEM 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos-lances nos 
08:35:58 	últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 1 será encerrado automaticamente! A disputa do ITEM 1 foi reiniciada 

pelo seguinte motivo: VALORES OFERTADOS ACIMA DOS VALORES MÉDIOS. 

Sistema 	24/06/2020 	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 1 foi encerrado sem a prorrogação 
08:21:00 	automática. 

Sistema 	24/06/2020 	0 ITEM 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. 

Sistema 	24/06/2020 	Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) Minutos da fase competitiva o ITEM 1 será encerrado 
08:11:00 	automaticamente! 

Sistema 	24/06/2020 	D ITEM 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte! 
08:00:47 

 

   

   

Item 2  

Propostas Iniciais 

Data/Hora 

23/06/2020 17:43:40 

Lances  

Proposta Inicial 	Marca 	Situação 	Fornecedor 	 CNPJ 

R$ 3,490 	 PETROBRAS 	Classificada 	FARIA & MACEDO LTDA 	02.579.616/0001-94 

Data/Hora Valor Lance Tipo Fornecedor CNPJ 

44/96/20ZQ 00.53.05 r5 3,267 manual FARIAO MACEDO LTDA 02.578.816/0001-84 

24/06/2020 08:19:08 R$ 3,480 Manual FARIA & MACEDO LTDA 02.579.616/0001-94 

23198/2020-17:4-3:43 -R$-3490 Classificado -FARIA & MACEDO LTDA - 02579.61001-94  

https://portallicitanet.com.br/pregao/ataparcialphp?pregao=MT110TA=Mote=MSwyLDMsNCw= 	 2/6 



Melhor Oferta 

LICITANET - Ata Parcial 

Fornecedor 

PETROBRAS 	 R$ 3,267 	 FARIA & MACEDO LTDA 

Usuário 

Sistema 

Data/Hora Mensagem 

24/06/2020 	0 ITEM foi adjudicado pelo pregoeiro pare o fornecedor FARIA & MACEDO LTDA, no valor de RS 3,267. 
09:43:22 

Posição Marca CNPJ 

24/06/2020  

02.579.616/0001-94 

Mensagens 

Sistema 	24/06/2020 	A dispute do ITEM 2 está encerrada. 
09:41:52 

Sistema 	24/06/2020 	Despacho: Assim, por falta de manifestação de intenção de RECURSO, decai-se o direito de recorrer com fulcro no inciso XX do 
09:39:25 	art.  4° da Lei 10.520/2002 e § 3° do  art.  44 do Decreto 10.024/2019 

Sistema 	24/06/2020 	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse é o 
09:29:25 	momento para se manifestar. 

Sistema 	24/06/2020 	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor FARIA & 
09:16:01 	MACEDO LTDA - 02.579.616/0001-94, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento 

convocatório. 

Sistema 	24/06/2020 	0 tempo de negociação está encerrado. 
08:59:09 

Sistema 	24/06/2020 	Lote negociado no valor de R$ 3,267 pelo fornecedor FARIA & MACEDO LIDA 
08:53:05 

Sistema 	24/06/2020 	0 ITEM 2 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos. 
08:49:09 

fornecedor. 24/06/2020 
79766 	08:34:07 

Fornecedor: 24106/2020 QUAIS  SAO  OS VALORES 
79766 	08:23:14 

Sistema 	24/06/2020 	A prorrogação automática do ITEM 2 está encerrada. 
08:23:02 

Sistema 	24/06/2020 	0 detentor da melhor oferta é FARIA & MACEDO LIDA venceu o ITEM - 2 pelo valor de R$ 3,480 
08:23:02 

Sistema 	24/06/2020 	A etapa de envio de lances do ITEM 2 foi prorrogada automáticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte! 
08:21:00 

Sistema 	24/06/2020 	0 ITEM 2 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. 
08:1100 

Sistema 	24/06/2020 	Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 2 será encerrado 
08:11:00 	automaticamente! 

Sistema 	24/06/2020 	()ITEM 2 foi ordenado e classificado. Boa sorte! 
08:00:47 

Item 3  

Propostas Iniciais 

Data/Hora 	 Proposta Inicial 	Marca 	Situação 	Fornecedor 	 CNPJ 

23/06/202017:43:41 	R$ 3,140 	 PETROBRAS 	Classificada 	PARIA & MACÉDO LTDA 	02.579.616/0001-94 

Lances 

Data/Hora 	 Valor Lance 	Tipo 	 Fornecedor 	 CNPJ 

24/06/2020 08:53:11 R$ 2,883 Manual FARIA & MACEDO LTDA 02.579.616/0001-94 

23/06/2020 17:43:43 R$ 3,140 Classificado FARIA & MACEDO LTDA 02.579.616/0001-94 

https://portallicitanet.com.br/pregao/ataparcial.php?pregao=MT110TA=&lote=MSwyLDMsNCw-- 	 3/6 



24/06/2020 	 LICITANET - Ata Parcial 

Classificação Final 

Posição 	-Mama- 	 -Melhor Oferta 
	

Fornecedor 
	

CIN1R.1 

Mensagens 

PETROBRAS R$ 2,883 	 FARIA & MACEDO LTDA 	 02.579.616/0001-94 

Usuário Data/Hora Mensagem 

Sistema 	24/06/2020 	0 ITEM foi adjudicado pelo pregoeiro para o fornecedor FARIA & MACEDO LTDA, no valor de R$ 2,883. 
09:43:22 

Sistema 	24/06/2020 	A disputa do ITEM 3 está encerrada. 
09:41:52 

Sistema 	24/06/2020 Despacho: Assim, por falta de manifestação de intenção de RECURSO, decai-se o direito de recorrer com  fulcra  no inciso XX do 
09:39:25 	art.  4° da Lei 10.520/2002 e § 30  do  art.  44 do Decreto 10.024/2019 

Sistema 	24/06/2020 	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse é o 
09:29:25 	momento para se manifestar. 

Sistema 	24/06/2020 	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor FARIA & MACEDO 
09:16:01 	LTDA - 02.679.616/0001-94, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. 

Sistema 	24/06/2020 	0 tempo de negociação está encerrado. 
08:59:09 

Sistema 	24/06/2020 	Lote negociado no valor de R$ 2,883 pelo fornecedor FARIA & MACEDO LTDA 
08:53:11 

Sistema 	24/06/2020 	0 ITEM 3 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos. 
0809 

Sistema 	24/06/2020 	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 3 foi encerrado sem a prorrogação automática. 
08:45:58 

Sistema 	24/06/2020 	Como já houve o reinicio da fase competitiva e mesmo assim não houve prorrogação automática. O detentor da melhor oferta é 
08:45:58 	FARIA & MACEDO LTDA venceu o ITEM - 3 pelo valor de R$ 3,140. 

Sistema 	24/06/2020 	04TEM Xestá na_ fase  competitive  e-sua rikr,Vta durará 40 	 Sr(s). Forneceolor(os), na'o havondo novos lances. nos 
08:35:58 

	

	últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 3 será encerrado automaticamente! A disputa do ITEM 3 foi reiniciada pelo 
seguinte motivo: VALORES OFERTADOS ACIMA DOS VALORES MÉDIOS. 

Sistema 	24/06/2020 	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 3 foi encerrado sem a prorrogação automática. 
08:32:30 

Sistema 	24/06/2020 	0 ITEM 3 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. 
1182230 

Sistema 	24/06/2020 	Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 3 será encerrado 
08:22:30 	automaticamente! 

Sistema 	24/06/2020 	0 ITEM 3 foi ordenado e classificado. Boa sorte! 
08:12:20 

Item 4  

Propostas Iniciais 

Data/Hora Proposta Inicial 	Marco 	Situação 	Fornecedor 	 CNPJ 

23/06/2020 17:43:43 	R$ 4,360 	 PETROBRAS 	Classificada 	FARIA & MACEDO LTDA 	02.579.616/0001-94 

Lances 

Data/Hora 	 Valor Lance 	Tipo 	 Fornecedor 	 CNPJ 

24/06/2020 08:53:19 R$ 4,263 Manual FARIA & MACEDO LTDA 02.579.616/0001-94 

23/06/202017:43:43 R$ 4,360 Classificado FARIA & MACEDO LIDA 02.579.616/0001-94 

https:Ilportal.licitanet.com.br/pregao/ataparcialphp?pregaw--MT110TA=8.1ote=MSwyLDMsNCw= 	 4/6 



-CNPJ. 

02.579.616/0001-94  

Classificação Final 

Posição 	Marco 	 Melhor  Mena 	 Fornecedor 

10 	 PETROBRAS 	 R$ 4,263 	 FARIA & MACEDO LIDA 

Mensagens 

Usuário Data/Hora Mensagem 

Sistema 	24/06/2020 	0 ITEM foi adjudicado pelo pregoeiro para o fornecedor FARIA & MACEDO LIDA, no valor de R$ 4,263. 
09:43:22 

Sistema 	24/06/2020 	A disputa do ITEM 4 está encerrada. 
09:41:52 

Sistema 	24/06/2020 	Despacho: Assim, por falta de manifestação de intenção de RECURSO, decai-se o direito de recorrer com fulcro no inciso XX do 
09:39:25 	art.  4° da Lei 10.520/2002 e § 30  do  art.  44 do Decreto 10.024/2019 

Sistema 	24/06/2020 	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse é o 
09:29:25 	momento para se manifestar. 

Sistema 	24/06/2020 	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor  FARM  & MACEDO 
09:16:01 	LIDA -02.579.616/0001.94, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. 

Sistema 	24/06/2020 	O tempo de negociação está encerrado. 
08:59:09 

Sistema 	24/06/2020 	Lote negociado no valor de R$ 4,263 pelo fornecedor FARIA & MACEDO LIDA 
08:53:19 

Sistema 	24/06/2020 	0 ITEM 4 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos. 
08:49:09 

Sistema 	24/06/2020 	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 4 foi encerrado sem a prorrogação automática. 
08:45:58 

Sistema 	24/06/2020 	Como já houve o reinicio da fase competitiva e mesmo assim não houve prorrogação automática. O detentor da melhor oferta é 
08:45:58 	FARIA & MACEDO LIDA venceu o ITEM -4 pelo valor de R$ 4,360. 

Blstenza 24=244 4~4 -pstá-  foss  Wilp~ 4,kw-clisputa--skim4 10-1de*ninactS,  .Zr(s),  FS04-04WW.),14-ac,  haven  ckz 	noes  nos 
08:35:58 	últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 4 será encerrado automaticamentel A disputa do ITEM 4 foi reiniciada pelo 

seguinte motivo: VALORES OFERTADOS ACIMA DOS VALORES MÉDIOS. 

Sistema 	24/06/2020 	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 4 foi encerrado sem a prorrogação automática. 
08:32:30 

Sistema 	24/06/2020 	0 ITEM 4 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. 
_08-2230 

Sistema 	24/06/2020 	Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 4 será encerrado 
08:22:30 	automaticamente! 

Sistema 	24/06/2020 	O ITEM 4 foi ordenado e classificado. Boa sorte! 
08:12:20 

24/06/2020 	 LICITANET -  Ata  Partial  

Lote(s) Encerrado(s) 

Fornecedor 	 1/1r. Total 

FARIA & MACCUO-LIDA 	 -R$ 2.174.037;080 
Lotes Encerrados: 1 -2-3-4 

Total Geral Encerrado 	 R$ 2.174.037,000 

Mensagem Geral 

Usuário Data/Hora Mensagem 

Pregoeiro  24/06/2020 OK 
09:22:50  

Pregoeiro 24/06/2020 A PROPOSTA VEIO SEM ASSINATURA 
09:20:38 

https://portallicitanet.com.br/pregao/ataparcial.php?pregao=-MT110TA=Mote=MSwyLDMsNCw=  5/6 



24/06/2020 	 LICITANET - Ata Parcial 

Pregoeiro 24/06/2020 SENHOR (A) FAVOR ANEXAR PROPOSTA REALINHADA ASSINADA. PRAZO DE 10 MINUTOS JÁ ESTÁ ABERTO. 
09:18:41 

. pr~Q. 24196/2029 0:prazo- para envic,  cia proposta,  =a!~ elouchnignentcs-complementarrezi  estad disportívelatrevéz,do mOdula—HABILÍTMET 
09:17:22 	no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 24/06/2020 09:18hs até o dia 24/06/2020 09:28hs. 

Pregoeiro 24/06/2020 	0 prazo para envio da proposta atualizada e/ou documentos complementares, estará disponível através do módulo - HAEINTANET 
08:59:53 	no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 24/06/2020 09:00hs até o dia 24/06/2020 09:10hs. 

Pregoeiro 24/06/2020 SENHROR (A) LICITANTE FAVOR ANEXAR A PROPOSTA REALINHADA COMO OS NOVOS VALORES, ABRIREMOS O PRAZO 
08:55:10 	DE 10 MINUTOS PARA PODER ANEXAR O DOCUMENTO. 

Pregoeiro 24/06/2020 NOSSOS VALORES ESTÃO DISPONÍVEIS E ABERTOS A NEGOCIAÇÃO. 
08:50:49 

Pregoeiro 24/06/2020 LOGO INICIAREMOS A NEGOCIAÇÃO E ABRIREMOS NOSSOS VALORES. 
08:41:13 

Pregoeiro 24/06/2020 INFELIZMENTE NÃO PODEMOS COMPRAR ACIMA DO NOSSO VALOR. 
08:38:55 

Pregoeiro 24/06/2020 	Senhor (a) licitante, todos os seu valores estão acima dos nossos. 
08:22:18 

Pregoeiro 24/06/2020 	Item 1 valor acima do valor médio. 
08:20:48 

Pregoeiro 24/06/2020 	Estamos aguardando os lances, nosso preço médio está bem abaixo dos seu valores ofertados. 
08:07:37 

Pregoeiro 24/06/2020 	Bom dia, iniciamos a fase dos lances. 
08:01:18 

https: //põdalliCitárt et. cc br/preg atdata pa rci a I. php?isrêgary=-MT110Tk:-•&Icte=MSwyLD MsN Cw= 	 6/6 



MUNICIPIO DE SÃO SIMÃO/G0 

PREG -EL-ET R15141£0-  00312021} 

PROCESSO LICITATÓRIO 154/2020 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

HOMOLOGO o resultado do procedimento Iicitatório supracitado, cujo objeto é: Aquisição eventual, futura e parcelada de combustíveis (etanol, gasolina 

tipo..wri,Cdecr diesettft-e.  else  dieseh-únitim), pwteiidet 	aTi4ilaV17114iihiiípiu São-&,,,oGO-, -tiii-C1131-AID-JUDICADO-x-sttrittp~: 

Fornecedor: FARIA & MACEDO LIDA - 02.579.616/0001-94 

Quant. Un Descrição Marca Modelo 
Unitário 

Adjudicado 
Total 

Adjudicado 
Unitário 
Orçado Total Orçado 

Econ. Economia 
R$ 

1 	180.000,000 L DIESEL COMUM PETROBRAS PETROBRAS R$3,183 R$572.940,000 R$3,183 R$ 0,00 0,00 
572.940,0011 

185.000,000 L DIESEL S10 PETROBRAS PETROBRAS R$3,267 R$604.395,000 R$3,267 R$ 0,00 0,00 
604.395,000 

31.500,000 L ETANOL PETROBRAS PETROBRAS R$ 2,883 R$ 90.814,500 R$ 2,883 R$ 90.814,500 0,00 0,00 

212.500,000 L GASOLINA TIPO C COMUM PETROBRAS PETROBRAS R$ 4,263 R$ 905.887,500 R$ 4,263 R$ 0,00 0,00 
905.887,500 

LICITANET 
tICITAÇÕES ON LINE  

TOTAL GERAL DO PREGÃO 

Observação 
Licitação Registro de Preço de Combustíveis. 

Subtotal Adjudicado R$ 2.174.037,000 	Subtotal Orçado R$ 	0,00 	R$ 0,000 
2.174.037,000 

Economia R$ 

0,00 

Total Adjudicado 

R$ 2.174.037,000 

Total Orçado 

R$ 2.174.037,000 

Econ. % 

0,00  

Para que produza seus jurídicos e legais efeitos nos termos da Lei n° 10.520/02. 

-Sãe-Sifrtão,GO, 24 de itinho'cle 2020 

WILBER FLORIANO FERREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 



çtr - iH.pOflie 	 - Ptt.gar i-41.4Sniks) 

1:1 	t oe 
Tfley 

ã proftaUir.itarit.;:.ontbr 

;..1,Jk?..,:.';;;' 	• F.".",:irtf•C's.,..:...:• 	. 	 ASár. ,•• 	gls 	- t:UnhPj!"(... 

asim 

U449~1 

Ngite aqui pata pesqi,lisar 50,4 LKI 
' , ,Liow 202.0 



OFÍCIO 

São Simão, Goiás, 24 dejcinho 202G. 

À PREGOEIRA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO, GOIÁS. 

REFERENTE AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO IV°. 003/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 154/2020 

A empresa COMÉRCIO COMBUSTÍVEL RODO DIESEL SÃO 

SIMÃO LIDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no. 

29.266.56110001-19, sediada na -RODOVIA BR 364, 0, SOL -NASCENTE, sob o•CEP 

n°. 75.890-000, na Cidade de São Simão, Goiás, por intermédio de seu 

represenlante legal infra-assinado, vem, à presença de Vosso Senhoria, 

requerer, o CANCELAMENTO do PROCESSO LICITATÓRIO ELETRÔNICO n°. 

003/2020, realizado em 24 de junho de 2020, pelas razões a seguir expostas: 

CONSIDERANDO que fora solicitado junto a Vossa Senhoria (Pregoeira da 

Comissão de Licitação de São Simão, Goiás) o apoio (via telefone) para 

liberação- -do-acesso junto-  co-  portdt,LIQTANET paro -0, -inclusão- -e- Tformalizoçew-

de ,proposta para participação do referido procedimento em tempo hábil, na 

forma do disposto no Limite de Acolhimento das Propostas dispostas no Edital, 

- às 07h3Omin do .dia 24 de junho de 2020. 

.C-ON-SIDERANDO- que .fora  manifested°,  interesse _na participação do certame 

n°. 003/2020 pela empresa junto ao 	oficial da COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

municipal, qual seja licitacaoasaosimao.go_gov_br, assim como, a solicitação 

-de -informações- inerentes ,ao- :procedirnento ,fpropostas -de -preços -das 

empresas que geraram o preço ~To e a respectiva piariiiha, formárizando o 

preço médio referência/base para aquisição dos itens). 



CONSIDERANDO que fora solicitado junto à empresa LICITANET, vinculada a 

municipalidade e responsável por promover os certames (ferramenta}, através 

-cJT -EWRGF.1qCIAL pelo ciplicatjvo whatsApp 	.(34) 9 98W-6633/434) 

9678-7950, o qual quedou-se inerte em promover a liberação do acesso do 

portal, em conformidade com disposto no edital, e antes do prazo editctlício 

para acolhimento de proposta e subsequente habilitação da empresa. 

CONSIDERANDO a inobservância das formalidades solicitadas pela empresa, 

-seja junto -à COMISSÃO DE LICITAÇÃO, seja junto à empresa LICITAtiET, em REIG 

proceder acesso ao portal em tempo hábil, inabilitando a empresa 

COMÉRCIO COMBUSTIVEL RODO -DIESEL SÃO SIMÃO -LIDA para participação 

no procedimento licitatório, ferindo o principio da isonomia entre os 

participantes e da seleção da proposta mais vantajosa para a administração, 

em conformidade com o disposto no artigo 3°, da Lei n°. 8.666/93. 

REQUER o CANCELAMENTO do PROCEDIMENTO LICITATÓRIO ELETRÔNICO no. 

003/2020, uma vez que inobservados princípios constantes na Lei n°. 8.666/93, 

osçim  corn°,  ›que seja procedida Wr-Cser-ItoCCIoterltrqga dos, -ProPostas 4Q 
preços das empresas que geraram o preço do médio e a respectiva planilha, 

formalizando o preço médio referêncialbase para aquisição dos itens 

estabelecidos no pregão referenciado, no prazo máximo de 24 horas. 

Por fim, caso haja desídia por parte de Vossa Senhoria ou desta COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO, informa que serão tomadas as medidas judiciais cabíveis, inclusive, 

com eventual notificação ao MINISTÉRIO PÚBLICO, para que instaure 

procedimento próprio-para -averi-guação -das inobservâncias dos respec-tivos 

princípios e ferimento da Lei de Licitação. 

Atenciosamente. 

akUJO /J2( 
COMÉRCIVC AABLISTNEL_RODO DIESEL SÃO SIMÃO LIDA 

CNPJ no. 29.266.561/0001-19 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO 
SPCP - Sistema de  Protocol°  Canfrole de Processos 
Relatório de Comprovante de Encaminhamento 

sal-X-4hr 
"  N° Processo.:4.686 /2020 

N°  Protocolo.: 	4.686 

N.° Processo 4.686 	Data 24/06/2020  Horn  16:41 	 INSC. 
Assunto 	ENCAMINHAMENTO DE OFÍCIO 	 N.Fiscal 
SubAssunto OFÍCIO 
Observação OFICIO REFERENTE AO EDITAL DO PREGAGELTI~CO-N° 003i2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 154/2020 
Contribuinte COMÉRCIO COMBUSTIVEL RODO DIESEL SÃO SIMÃO LTDA 
C.N.P.J. 	29.266.561/0001-19 	C.P.F. 	 Processo Anterior.: 
Telefone: 	 I 	 Valor 	0 00 

06<fflo  	 1111111  

Atendente KEYDIANE SOARES RAMOS 	

10 0 

 

Ass Atendente 

Impresso pelo Usuário: KEYDIANES 
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