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E D I T A L   D E   L I C I T A ˙  ˆ  O 
 

MODALIDADE : PREGˆO PRESENCIAL R. DE PRE˙O N” 020/2015 
TIPO : MENOR PRE˙O POR ITEM 
PROCESSO :  048/2015 
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PRE´MBULO 

• Conforme Artigo 40 da Lei 8.666/93 
 
O MUNCICIPIO DE PIUM, atravØs da Comissªo de Licitaçªo, torna pœblico para conhecimento dos 
interessados, que farÆ realizar licitaçªo na modalidade PREGˆO NA FORMA PRESENCIAL, do tipo MENOR 
PRE˙O POR ITEM , em sessªo pœblica no endereço: Avenida Diógenes d e Brito n” 01, Setor: Alto da Boa 
Vista, Município de PIUM /TO, fone: 0xx63 3368-1228, para AQUISI˙ˆO COMBUST˝VEIS E 
LUBRIFICANTES, DESTINADOS À MANUTEN˙ˆO DA FROTA DE VE˝CULOS DESTE 
MUNICIPIO, esclarecemos que a presente licitaçªo e conseqüent e  a contrataçªo serªo regidas pela Lei Federal 
n” 10.520 de 17 de julho de 2002, subsidiariamente Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1.993 e suas alteraçıes, 
regulamentado pelo Decreto 3.555 de 8 de agosto de 2.000, pela Lei Complementar n” 123/2005 e pelas 
disposiçıes fixadas nesse Edital e Anexos. Este pre gªo serÆ conduzido pelo Pregoeiro, ANTONIO CARLOS A. 
TEIXEIRA e Respectiva Equipe de Apoio. 
 Na hipótese de nªo haver expediente ou ocorrer qua lquer fato superveniente, que impeça a realizaçªo d a sessªo 
pœblica, a critØrio exclusivo da Prefeitura, atravØs da Comissªo de Licitaçªo, fica a mesma adiada par a o 
primeiro dia œtil subseqüente, no mesmo local e horÆrio anteriormente estabelecido, desde que nªo haja 
comunicaçªo do Pregoeiro em contrario. 
 
Constitui parte integrante deste Edital: 
a) Anexo I - Discriminaçªo dos itens e modelo de proposta 
b) Anexo II � Modelo de Credenciamento; 
c) Anexo III � Modelo da Declaraçªo; 
d) Anexo IV � Declaraçªo de enquadramento de micro empresa e em presa de pequeno porte 
e) Anexo V � Minuta da Ata de R. de Preço; 
f) Anexo VI � Termo de Referencia  
 
2. OBJETO E DA ENTREGA 

• Conforme inciso II do Artigo 3” da lei 10.520 
 
2.1. A presente licitaçªo tem por objeto a contrataçªo d e empresa especializada no fornecimento de 
AQUISI˙ˆO COMBUST˝VEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS À MANUTEN˙ˆO DA FROTA 
DE VE˝CULOS DESTE MUNICIPIO, de forma "parcelada" e estimativa, durante o período Janeiro a 
Dezembro no exercício de 2016 ou consumo de todo o quantitativo licitado e contratado, prevalecendo a situaçªo 
que ocorrer por œltimo, podendo ser prorrogado e alterado (art. 65, §1” da Lei de Licitaçıes). 
 
2.2. DO LOCAL E DAS CONDI˙ÕES DE ENTREGA 
Os combustíveis, objetos desta licitaçªo deverªo se r entregues atravØs de abastecimento da frota no posto da 
licitante vencedora obedecendo a normas de seguranç a e os mesmos deverªo ser localizados dentro do rai o de no 
mÆximo 70 (setenta) Quilômetros de distância da sede da Prefeitura Municipal de PIUM - TO, localizada na 
Avenida Diógenes de Brito n” 01, Setor: Alto da Boa  Vista, e atender às condiçıes estabelecidas no Edi tal sem 
ônus de qualquer natureza que vier ocorrer por cont a do contratado. Assumir tambØm a entrega dos lubrificantes 
nos mesmos locais de abastecimento, prestando o serviço de manutençªo no ato de troca dos mesmos, deve ndo a 
licitante vencedora ter disponibilidade dos produtos e serviços, no mínimo de 5:00 às 00:00 horas de s egunda a 
domingo.  
2.3.     A presente exigŒncia referente à localizaçªo se faz necessÆria tendo em vista a obtençªo da proposta mais 
vantajosa para a Administraçªo Pœblica, pois, se a distância entre a sede da Prefeitura de PIUM � TO, e o 
estabelecimento fornecedor for maior que a determinada, a vantagem do "MENOR PRE˙O" desaparecerÆ, em 
razªo do aumento do custo.  
2.4. O nªo atendimento a presente Condiçªo ensejarÆ a inabilitaçªo ou desqualificaçªo do licitante  
 
2.5. Os produtos deverªo ser entregues no endereço citad o no item 2.2 no período de vigŒncia do contrato objeto 
desta contrataçªo de fornecimento, após o recebimen to da �Nota de Empenho�, salvo se houver pedido for mal de 










