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AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

 

A SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR – SECAMI torna público aos interessados que fará realizar às 09h00min do dia 27/08/2019, em sua sede, sito: Palácio
Pedro Ludovico Teixeira, 9º andar, na Rua 82, nº 400, Setor Sul, nesta Capital, em sessão pública, o Pregão Eletrônico nº 06/2019-SECAMI, PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo
MENOR PREÇO GLOBAL (MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO), nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e no que
couber a Lei Estadual n° 17.928/2012, Decreto Estadual nº 7.468/2011, Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, sem prejuízo das
demais normas aplicáveis à matéria. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site www.comprasnet.go.gov.br e em sua sede, sito: Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 9º
andar, na Rua 82, nº 400, Setor Sul, nesta Capital.
1. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível (querosene de aviação e
gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em aeroporto/aeródromo, com pagamento por meio de cartão micro processado (com chip ou magnético), visando o
abastecimento das aeronaves da Superintendência do Serviço Aéreo da Secretaria de Estado da Casa Militar do Estado de Goiás, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste instrumento, por um período de 12 (doze) meses.
2. Processo: 201900015001743
3. Data/hora do certame: 27/08/2019 às 09h00min
4. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília-DF.
5. Aquisição do edital: pelo sitio:  www.comprasnet.go.gov.br
Goiânia-GO, 13 de agosto de 2019.
 

Fernando de Lima Duarte - 2º Ten BM
Presidente da CPL

 

 

I – PREÂMBULO
A SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR – SECAMI torna público aos interessados que fará realizar às 09h00min do dia 27/08/2019, em sua sede, sito: Palácio
Pedro Ludovico Teixeira, 9º andar, na Rua 82, nº 400, Setor Sul, nesta Capital, em sessão pública, a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL (MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO), a ser realizada em sessão pública, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e
no que couber a Lei Estadual n° 17.928/2012, Decreto Estadual nº 7.468/2011, Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, sem prejuízo
das demais normas aplicáveis à matéria. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site www.comprasnet.go.gov.br e em sua sede, sito: Palácio Pedro Ludovico Teixeira,
9º andar, na Rua 82, nº 400, Setor Sul, nesta Capital.
Este Edital está disponível aos interessados no endereço do preâmbulo acima, publicados nos sites www.comprasnet.go.gov.br;
 
2 – OBJETO
2.1 - Constitui objeto da presente: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível
(querosene de aviação e gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em aeroporto/aeródromo, com pagamento por meio de cartão micro processado (com chip ou
magnético), visando o abastecimento das aeronaves da Superintendência do Serviço Aéreo da Secretaria de Estado da Casa Militar do Estado de Goiás, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, por um período de 12 (doze) meses.
 
3 – DO LOCAL, DATA E HORA.
3.1. O Pregão Eletrônico nº 06/2019-SECAMI será realizado em sessão pública, através do sítio www.comprasnet.go.gov.br, no dia 27 de agosto de 2019 a partir das 09:00 horas,
sendo que o período entre as 09:00h e às 10:00h será destinado ao cadastramento das propostas. A fase de lances será dividida em duas etapas, onde a primeira terá duração de 10
(dez) minutos a partir das 10h:10min e a segunda iniciará às 10h:20min e terá fechamento aleatório de 0 a 30 minutos.
3.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, independentemente de nova comunicação, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
3.3. Todas as referências de tempo contidas neste Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília-DF e, dessa forma, serão
registradas do Sistema Eletrônico e na documentação relativa ao certame.
 
4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1 - Poderão participar da presente licitação todos que sejam especialistas no ramo pertinente ao objeto desta licitação e estejam devidamente cadastrados/credenciados perante o
sistema www.comprasnet.go.gov.br.
4.2 - Os licitantes deverão acessar diariamente o site acima indicado a fim de tomar ciência acerca de comunicados com referência a eventuais alterações.
4.3 - O acesso ao credenciamento se dará somente aos licitantes com cadastro “homologado” ou na condição de “credenciado” junto ao CADFOR, gerenciado pela
Superintendência de Suprimento e Logística - SUPRILOG.
4.3.1. - Em caso do licitante pretender utilizar-se de outros cadastros que atendam a legislação pertinente para participar do pregão eletrônico, efetuará seu credenciamento de forma
simplificada junto ao CADFOR, caso que ficará dispensado de apresentar toda a documentação abrangida pelo referido cadastro, mediante a apresentação do mesmo ao CADFOR e
terá registrado apenas a condição de “credenciado”.
4.3.1.1. - O credenciamento sempre importará no preenchimento de formulário de responsabilidade e apresentação de cópia autenticada da cédula de identidade, CPF, e procuração
do responsável pela empresa, bem como, da última alteração contratual.
4.3.1.2. - Nos casos onde a empresa vencedora estiver com o cadastro junto ao CADFOR apenas na condição de “credenciado”, deverá no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis
após o encerramento do pregão, providenciar seu cadastro completo e se encontrar na condição de “homologado” para a emissão do CRC (Certificado de Registro Cadastral), sob
pena de desclassificação do certame.
4.4 - A participação neste pregão eletrônico dar-se-á por meio da digitação de senha privativa do licitante e subsequente encaminhamento de proposta de preços em data e horário
previstos neste Edital, exclusivamente por meio eletrônico.

http://www.comprasnet.go.gov.br/
http://www.comprasnet.go.gov.br/
http://www.comprasnet.goias.gov.br/


4.5 - Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no país, nem
aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração Pública Estadual. E ainda aqueles que não estiverem com o cadastro “homologado” ou “credenciado” no CADFOR.
4.6 - A participação neste certame implica em aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório.
4.7 - Como requisito para participação neste Pregão, o licitante com cadastro “homologado” ou “credenciado” deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico
www.comprasnet.go.gov.br, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.
 
5 - DO CREDENCIAMENTO
5.1 - A participação no presente pregão eletrônico estará aberta somente aos licitantes com cadastro “homologado” ou “credenciado” no CADFOR.
5.1.1 - Os interessados que não estiverem com o cadastro “homologado” ou “credenciado” no CADFOR, deverão providenciar o mesmo pelo site www.comprasnet.go.gov.br,
opção “login do FORNECEDOR”, conforme instruções nele contidas.
5.1.2 - O credenciamento na licitação implica o uso de login e senha eletrônica de acesso ao sistema, validada quando da homologação ou credenciamento do cadastro do
fornecedor.
5.1.3 - A homologação do cadastro do fornecedor só será definitiva após o envio da documentação original do licitante ao CADFOR.
5.1.4 - Para cadastramento, renovação cadastral e regularização, o interessado deverá atender todas as condições estabelecidas no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis
anteriores à data prevista para recebimento das propostas. Não havendo pendências documentais, o CADFOR emitirá o CRC no prazo de até 04 (quatro) dias úteis consecutivos,
contados do recebimento da documentação completa excluindo-se o dia de entrega e vencendo os prazos apenas nos dias em que houver expediente regular e integral na Secretaria
de Estado da Administração.
5.1.4.1 - Em caso do licitante pretender utilizar-se de outros cadastros que atendam a legislação pertinente para participar do pregão eletrônico, efetuará seu credenciamento de
forma simplificada junto ao CADFOR, caso em que ficará dispensado de apresentar toda a documentação abrangida pelo referido cadastro, mediante a apresentação do mesmo ao
CADFOR e terá registrado apenas a condição de “credenciado”.
5.1.5 - A simples inscrição do pré-cadastro no sistema Comprasnet, não dará direito ao licitante de credenciar-se para participar deste pregão eletrônico, face que sua senha ficará
bloqueada.
5.1.6 - O desbloqueio do login e senha do fornecedor serão realizados após a homologação do cadastro do licitante.
5.2 - O credenciamento do licitante dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, cujo uso é de responsabilidade exclusiva do licitante,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou à Secretaria de Estado da Administração, responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
5.3 - O credenciamento do licitante junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das
transações inerentes ao pregão eletrônico, sob pena da aplicação das sanções previstas no item 14 do presente edital.
 
6 - DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
 
6.1 - As propostas comerciais deverão ser enviadas através do site www.comprasnet.go.gov.br na data e nas formalidades indicadas neste Edital e seus anexos, após o
preenchimento do formulário eletrônico, com manifestação em campo próprio do sistema de que tem pleno conhecimento e que atende às exigências de habilitação e demais
condições da proposta comercial previstas no edital e seus anexos.
6.2 - Todas as condições estabelecidas para os itens, pelo Edital e seus anexos, serão tacitamente aceitas pelo proponente no ato do envio de sua proposta comercial.
6.3 - O prazo de validade da proposta será de acordo com o estipulado no item 16 do edital, a contar da data marcada para a abertura das mesmas.
6.4 - Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino, e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o
fornecimento do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da vencedora.
6.5 - As propostas encaminhadas pelos vencedores deverão conter obrigatoriamente a marca do objeto ofertado, sendo desclassificadas as propostas em desacordo.
6.6 - Sempre que a descrição mínima do bem utilizar a terminologia “aproximada” ou “aproximadamente", a medida do objeto ofertado deverá estar compreendida no intervalo de
10% (dez por cento) acima e 10% (dez por cento) abaixo da medida especificada.
6.7 - Todas as empresas deverão cotar seus preços com todos os tributos inclusos, inclusive o ICMS, se for o caso e observando-se os subitens seguintes.
6.7.1 - Ao final da sessão do pregão, a empresa estabelecida no Estado de Goiás que venha a ser a vencedora do certame, nos termos do inciso XCI do art. 6º do Anexo IX do
Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás (RCTE), revigorado pelo artigo 3º do Decreto Estadual nº 7.569/2012, que trata da isenção do ICMS nas operações e
prestações internas, relativas á aquisição de bem, mercadoria e serviço por órgãos da Administração Pública Estadual, ficando mantido o crédito (Convênio ICMS 26/03), deverá
apresentar proposta na forma do “Anexo II”, o qual deverá conter, obrigatoriamente: a indicação do percentual da alíquota do ICMS, os valores unitários e totais,
onerados com o ICMS e desonerados do ICMS, restando límpido que, para fins de adjudicação, serão analisadas as propostas desoneradas do ICMS.
6.7.2 - Na fase de execução contratual, o valor correspondente à isenção do ICMS deverá ser deduzido do preço dos respectivos produtos, contido na(s) proposta(s) vencedora(s) do
certame, devendo a Contratada demonstrar a dedução, expressamente, no documento fiscal, empenhando-se apenas o valor necessário à execução do contrato e, quando
da emissão da Nota Fiscal, deverá destacar, em seu histórico, esta isenção, visto que a SECAMI não é contribuinte deste tributo.
6.7.3 - O disposto nos subitens 6.7.1 e 6.7.2 não se aplica às licitantes optantes do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional.
 
7 - DA SESSÃO DO PREGÃO
7.1 - Concluída a fase de credenciamento será iniciada a sessão pública do pregão, no horário previsto neste edital, durante a qual os fornecedores registrarão suas propostas, sendo
aceita somente uma proposta por item para cada fornecedor.
 
8 - DOS LANCES
8.1 - Após o término do prazo estipulado para a fase de registro de propostas, o sistema iniciará a fase competitiva, durante a qual os licitantes que registraram propostas poderão
ofertar lances através do sistema eletrônico, observando o horário estabelecido e as regras de aceitação dos mesmos.
8.1.1 - Em razão do entendimento da Procuradoria Geral do Estado, através de seu Despacho “AG” nº 001203/2013, para as empresas estabelecidas no Estado de Goiás,
não optantes do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional
(na forma do disposto nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.3), os lances já deverão ser ofertados desonerados do ICMS.
8.2 - Durante o transcurso da sessão pública eletrônica, serão divulgadas, em tempo real, todas as mensagens trocadas no chat do sistema, inclusive valor e horário do menor lance
registrado apresentado pelos licitantes, vedada a identificação do fornecedor.
8.3 - Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance ofertado pela própria licitante que tenha sido anteriormente registrado no sistema.
8.4 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
8.5 - Caso o proponente não realize lances, permanecerá o valor da proposta eletrônica apresentada para efeito da classificação final.
8.6 - No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico permanecerá acessível aos licitantes para a recepção dos lances. O
pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
8.6.1 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício após comunicação expressa no CHAT do pregão.
8.7 - A fase de lances terá duas etapas:
8.7.1 - A primeira, com tempo de duração de 10 (dez) minutos, que será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema aos licitantes;



8.7.2. - A segunda etapa transcorrerá com a abertura de prazo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente, determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.
8.8 - O pregoeiro sempre poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
 
9 - DO JULGAMENTO
9.1 - O critério de julgamento será o MENOR PREÇO GLOBAL.
9.2 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor,
para que possa ser obtida melhor proposta, bem como decidir sobre sua aceitação.
9.3 - Caso não se realize lance, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado da contratação.
9.4 - Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita.
9.5 - Sendo aceitável a oferta de menor preço, o sistema informará quem é o licitante detentor da melhor oferta e este deverá comprovar de imediato sua situação de regularidade.
Esta comprovação se dará mediante encaminhamento da documentação e da proposta atualizada, via e-mail, conforme estipulado o item 10.9 deste Edital, com os valores obtidos
no Pregão, e deverão posteriormente ser encaminhados os originais da proposta, e a documentação exigida para habilitação original ou cópia autenticada via cartório, publicação em
órgão da imprensa oficial, ou cópia autenticada por servidores membros da Comissão Permanente de Licitação, quando a Licitante optar por autenticar sua documentação pela
Secretaria de Estado da Casa Militar.
9.6 - Nas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte que sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais
bem classificada, considerar-se-ão ter havido empate.
9.6.1 - Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento
dos lances, sob pena de preclusão;
b) sendo apresentada, por microempresa ou empresa de pequeno porte, nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, será adjudicado em seu favor o
objeto licitado;
c) não sendo apresentada nova proposta pela micro empresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “b”, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem
na situação do subitem 9.6, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
d) na hipótese da não-contratação nos termo previstos no subitem 9.6, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
e) O disposto no subitem 9.6, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
9.6.2 - No caso de igualdade dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que poderá exercer o direito de preferência previsto na alínea “a” do subitem acima.
9.7 - Constatado o atendimento pleno às exigências do edital, será adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta do menor preço final.
9.8 - No pregão, se a oferta não for aceita ou se o licitante desatender as exigências habilitatórias, será restabelecida a etapa competitiva de lances entre os licitantes.
9.8.1 - Sempre que a fase de lances for restabelecida e após o encerramento haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, seguindo-se a disciplina estabelecida, se for o caso.
9.9 - Caso ocorra a desclassificação ou inabilitação do menor lance por responsabilidade exclusiva do licitante, o mesmo sofrerá as sanções previstas no artigo 80, da Lei Estadual
nº 17.928, de 27 de dezembro de 2012.
9.10 - Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no
site www.comprasnet.go.gov.br.
 
10 - DOCUMENTAÇÕES PARA HABILITAÇÃO
O licitante vencedor deverá enviar no endereço e nas conformidades exigidas neste certame a seguinte documentação:
10.1 - CRC - Certificado de Registro Cadastral expedido pelo CADFOR da Superintendência de Suprimento e Logística - SUPRILOG, atualizado, em vigência e com o status
REGULAR ou IRREGULAR.
10.1.1 - Na data da abertura da licitação, os documentos dos itens 10.2, 10.3 e 10.4, que comprovarem suas regularidades através do CRC – Certificado de Registro Cadastral,
estarão dispensados de apresentação pelos licitantes.
 
10.2 - REGULARIDADE JURÍDICA
10.2.1 - Cédula de Identidade;
10.2.2 - Registro Comercial, no caso de empresa individual;
10.2.3 - Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações,
acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores;
10.2.4 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
10.2.5 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
 
10.3 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
10.3.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
10.3.2 - Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;
10.3.3 - Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;
10.3.4 - Certidão Negativa de Débito para com o INSS, ou prova equivalente que comprove regularidade de situação para com a Seguridade Social, ou ainda prova de garantia em
juízo de valor suficiente para pagamento do débito, quando em litígio;
10.3.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal;
OBS: As comprovações pertinentes aos itens 10.3.4 e 10.3.5, serão alcançadas por meio de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados.
10.3.6 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, se sediado/domiciliado em outra unidade da federação, e do Estado de Goiás.
10.3.7 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante.
10.3.8 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, no termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
Obs: Caso a participação no certame se dê através da matriz, com possibilidade de que a execução contratual se dê por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal
deverá ser de ambas, dispensando-a quando, pela própria natureza das certidões, forem emitidas somente em nome da matriz (deliberação da Procuradoria-Geral do
Estado através de seu Despacho “AG” nº 001930/2008).
 
10.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA



10.4.1 - Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo cartório distribuidor da comarca da sede da pessoa jurídica ou de execução de pessoa física.
10.4.2 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data de
apresentação da proposta. Considerar-se-á detentora de boa situação financeira a empresa de cujo Balanço ou Demonstrativo Contábil do último exercício social possam extrair
elementos que comprovem o valor igual ou superior a 1 (um);
a) Apresentar a comprovação do índice de liquidez geral apurado no balanço apresentado pela proponente, extraindo os seguintes elementos:
I) Índice de Liquidez Corrente (ILC), igual ou superior a 1,00 (um inteiro), onde ILC=AC/PC sendo que AC corresponde ao Ativo Circulante e PC corresponde a Passivo
Circulante;
II) Índice de Liquidez Geral (ILG), igual ou superior a 1,00 (um inteiro), onde ILG=AC+RLP/ET sendo que AC corresponde ao Ativo Circulante, RLP corresponde a Realizável a
Longo Prazo, ET corresponde a Exigível Total.
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social devidamente publicadas na imprensa oficial, quando se tratar de sociedades por ações, acompanhado
do índice da aferição financeira exigido na alínea “a” deste subitem;
· A empresa que apresentar resultado menor que 1 (um), em qualquer dos índices citados na alínea “a” do subitem 10.4.2, quando de sua habilitação, deverá comprovar capital
mínimo ou patrimônio líquido mínimo correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor estimado, através de balanço patrimonial integralizado – do último ano base exigido em
Lei.
· Nos casos em que a comprovação de qualificação econômico-financeira seja por meio de capital social ou patrimônio líquido mínimo, poderá ser requisitada, a qualquer momento,
relação dos compromissos assumidos pelos licitantes, que importem diminuição de sua capacidade operativa ou absorção da disponibilidade financeira, nos termo do § 4º do artigo
31 da LLC.
 
10.5 - DAS DECLARAÇÕES

10.5.1 - Declaração de que a empresa não se acha declarada inidônea para licitar e contratar com o Poder Público ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a
Administração Estadual, com os dados do processo (nome do órgão, nº do processo, nº do pregão), conforme modelo a seguir: DECLARAÇÃO
A empresa____________________________________, CNPJ n.º ______________, declara, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua
habilitação, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
____________________
Data e local
____________________
Assinatura do Diretor ou Representante Legal.

 
10.6 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA)
10.6.1 - Especificação Técnica: O combustível de aviação deverá seguir as especificações determinadas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) e pela Organização da Aviação Civil Internacional (OACI).
10.6.2 - Garantia: A licitante é obrigada a dar garantia dos produtos fornecidos por ela ou sob sua responsabilidade, sem qualquer ônus para a Contratante, independente do local.
Sendo constatada a adulteração ou inconsistência no combustível, a Contratada deverá resolver o problema imediatamente e arcar com todas as consequências advindas do fato.
10.6.3 - A garantia prevista será de responsabilidade da empresa, obrigando-se a administrar o processo de garantia, inclusive nos casos de danos às Unidades de Abastecimentos –
UAs (Aeronaves cadastradas) por ocasião da utilização de produto adulterado.
10.6.4 - Todo e qualquer custo proveniente do processo de garantia, tais como fretes, impostos, serviços de reparação, despesas com deslocamento de equipes, comunicação, entre
outros, será por conta e responsabilidade da empresa, sem qualquer ônus adicional para o órgão.
 
10.7 - DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
10.7.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição.
10.7.1.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que
o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
10.7.1.2 - A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitação.
10.7.2 - Para fins do disposto no subitem 10.7, o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional de Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, devendo ser apresentado juntamente
com a documentação de habilitação:
I – certidão que ateste o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte expedida pela Junta Comercial ou, alternativamente, documento gerado pela Receita
Federal, por intermédio de consulta realizada no sítio www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional, podendo ser confrontado com as peças contábeis apresentadas ao certame
licitatório;

II - Declaração de que a empresa é Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte/EPP, conforme modelo a seguir:
 

Declaro, sob as penas da lei, de cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, em que se ateste a aptidão para usufruir
do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar federal n. 123/06.
Elaborada em papel timbrado e subscrito pelo representante legal da proponente.
_____________________________
Data e local.
_____________________________
Assinatura do Diretor ou Representante Legal.

 
10.7.3 - Na habilitação em licitações referentes a fornecimento de bens para pronta entrega ou locação de materiais, não será exigida de microempresa ou empresa de pequeno porte
a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social, em conformidade com o dispositivo legal.
10.8 - Todos os documentos deverão estar com prazo vigente, e para as certidões que não mencionarem prazo de validade, considerará o prazo de 90 (noventa) dias, contados da
data de sua expedição.
10.9 - Os documentos exigidos para habilitação, não contemplados pelo CRC, deverão estar atualizados na data da Sessão Pública. Toda a Documentação de Habilitação juntamente
com a Proposta Comercial atualizada após a fase de lances e Documentação de Qualificação Técnica (se houver) deverá ser encaminhada pela licitante detentora da melhor
oferta para o e-mail (casamilitar.cpl@gmail.com), no prazo máximo de 02 (DUAS) HORAS, após finalização da fase de lances e/ou convocação pelo Pregoeiro.
Posteriormente toda a Documentação de Habilitação, Proposta Comercial e Documentação de Qualificação Técnica (se houver) deverá ser encaminhada e recebida, no prazo



máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a data da convocação pelo Pregoeiro. A documentação deverá ser protocolada na “Seção de Licitações” no seguinte endereço: Seção De
Licitação da Secretaria de Estado da Casa Militar - Rua 82 - Bairro Centro - Cep 74015-908 - Goiânia - GO - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, e estar em envelope fechado e
indevassável, contendo em sua parte externa, além da identificação com nome, endereço, CNPJ da proponente e nome do pregoeiro, os seguintes dizeres:
 
 “PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”
Pregão Eletrônico nº 06/2019-SECAMI
Processo nº 201900015001743
 
10.9.1 - Os prazos de envio e recebimento deverão ser respeitados, sob pena de desclassificação e inabilitação da empresa, sendo, inclusive, condição indispensável para a
contratação. A Seção de Licitações da SECAMI não se responsabiliza por documentos protocolados em outros locais que não o indicado no edital.
10.9.1.1 - Fica dispensado o envio da Proposta Comercial, Documentação de Habilitação e Documentação Técnica (se houver) por e-mail, se a licitante entregar
pessoalmente todas as documentação citadas anteriormente, dentro do prazo de 02 (duas) horas após a finalização da fase de lances e/ou convocação pelo Pregoeiro, na
Seção  de Licitações.
10.9.2 - Nos casos em que a licitante for filial, poderão ser apresentados os seguintes documentos da matriz em detrimento dos documentos da filial, desde que aquela (matriz)
centralize o recolhimento dos tributos:
a) Balanço Patrimonial (CNPJ da Matriz);
b) Certidão Negativa de Falência/Concordata (CNPJ da Matriz);
c) E demais casos em que estejam expressos no próprio documento/certidão ou previstos em Lei.
 
11 - DOS RECURSOS
11.1 - Declarado o vencedor qualquer licitante poderá, manifestar motivadamente, no prazo de até 10 (dez) minutos, em campo próprio do sistema, sua intenção de recorrer, quando
lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em
igual prazo, cuja contagem terá início no primeiro dia útil subsequente ao do término do prazo do recorrente.
11.1.1 - O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade competente para apreciá-los serão realizados pelo pregoeiro no prazo de até 03 (três) dias úteis,
podendo este prazo ser dilatado até o dobro, por motivo justo. O encaminhamento à autoridade superior se dará apenas se o pregoeiro, justificadamente, não reformar sua decisão. A
autoridade competente terá o prazo de até 03 (três) dias úteis para decidir o recurso, podendo este prazo ser dilatado até o dobro, por motivo justo, devidamente comprovado.
11.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do item 11.1, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro
autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
11.3 - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.4 - No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
11.5 - Não serão conhecidos os recursos e as contrarrazões interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os que forem enviados pelo chat, por fax, correios ou
entregues pessoalmente. As peças recursais deverão ser encaminhadas por meio eletrônico, através do site “www.comprasnet.go.gov.br”.
11.6 - Os recursos impetrados exclusivamente para postergar e preterir o normal andamento desta licitação e ainda aqueles sem respaldo ou fundamentação legal, serão
sumariamente indeferidos na própria sessão, pelo pregoeiro que externará através do chat, as causas de sua inadmissividade.
11.7 - A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que a licitante pretende que sejam revistos pelo pregoeiro.
 
12 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
12.1 - Inexistindo manifestações recursais, decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o pregoeiro fará a adjudicação do objeto ao licitante vencedor
e a autoridade superior homologará a licitação, sendo o adjudicatário convocado para assinar o contrato no prazo estabelecido no edital.
 
13 - DO PAGAMENTO
13.1 - O pagamento será efetuado ao fornecedor através do setor competente do órgão requisitante em até 30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento definitivo do produto e
aprovado os termos das Notas Fiscais, acompanhado dos documentos fiscais.
13.2 - O pagamento será efetivado por meio de crédito em conta corrente aberta preferencialmente na “Caixa Econômica Federal”, em atenção ao disposto no art. 4º da
Lei nº 18.364, de 10 de janeiro de 2014.
13.3 - A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária estabelecida no item 17 do Edital.
 
14 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1 - A recusa do adjudicatário em assinar o contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE, bem como o atraso e a inexecução parcial
ou total do objeto deste Pregão, caracterizarão o descumprimento da obrigação assumida, permitindo a Administração à aplicação das sanções previstas no Art. 7.º, da Lei Federal
10.520 de 17 de julho de 2002, que profere o impedimento de licitar e contratar com a União, Estados ou Municípios Brasileiros, pelo prazo de 05 (cinco) anos.
14.1.1 - As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a gravidade do descumprimento, facultada ampla defesa à CONTRATADA, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato.
 
15 - DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES
15.1 - As sanções de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração poderão ser também aplicadas àqueles que:
15.2 - Retardarem a execução do pregão;
15.3 - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração;
15.4 - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.
 
16 - DOS PRAZOS
16.1 - O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato realizada pelo Chefe da Procuradoria Setorial da Secretaria de Estado da
Casa Militar e eficácia a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Goiás.
16.2 - Após a entrega, constatadas inconformidade nos objetos/serviços, o mesmo será substituído por um conforme, sem direito a ressarcimento à Vencedora/Contratada e sem
ônus a SECAMI.
16.3 - Na hipótese de substituição, complementação de quantidade ou de partes, a vencedora deverá fazê-la em conformidade com a indicação da SECAMI, no prazo máximo de
48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação por escrito, mantidos os preços inicialmente contratado.
16.4 - A adjudicatária deverá no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da convocação, comparecer à Gerência Financeira - SECAMI, para dar o aceite na Nota de
Empenho e/ou para assinar o termo de instrumento equivalente.
16.5 - A declaração da validade da proposta será de 90 (noventa) dias, a contar da data da entrega das propostas.

http://www.comprasnet.go.gov.br/


16.6 - O pagamento será efetuado mensalmente, em até 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento definitivo dos serviços prestados e aprovados os termos das
Notas Fiscais. Será efetivado por meio de crédito em conta corrente aberta preferencialmente na “Caixa Econômica Federal”, em atenção ao disposto no art. 4º da Lei nº
18.364, de 10 de janeiro de 2014.
 

17 - OS RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DO OBJETO SÃO CLASSIFICADOS DA SEGUINTE FORMA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 
Descrição

 
Código

 
Denominação

Unidade Orçamentária 1601 Gabinete do Secretário de Estado-Chefe da Casa Militar

Função 04 Administração

Sub-função 122 Administração Geral

Programa 4011 Manutenção e Conservação do Serviço Aéreo.

Ação 4011 Manutenção e Conservação do Serviço Aéreo.

Grupo de Despesa 03 Outras Despesas Correntes

Fonte de Recurso 100 Receitas Ordinárias.

18 - DAS OBRIGAÇÕES
18.1 - DA EMPRESA VENCEDORA
18.1.1 - A vencedora, se obriga a cumprir todas as exigências mínimas deste Edital e entregar os objetos/serviços, de primeira qualidade, atendendo as condições e quantidades
estipuladas.
18.1.2 - Será de responsabilidade da vencedora, todas as despesas em sua totalidade, e ainda as com tributos fiscais trabalhistas e sociais, que incidam ou venha a incidir,
diretamente e indiretamente sobre o objeto adjudicado.
18.1.3 - Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório, bem como seus anexos.
18.1.4 - Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução dos fornecimentos constantes do objeto.
18.1.5 - Assegurar a Contratante o direito de fiscalizar, sustar, mandar refazer qualquer fornecimento que não esteja de acordo com as normas ou especificações técnicas, sem ônus
para a Contratante, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização eximirá a Contratada de suas responsabilidades.
18.1.6 - Prestar fornecimentos que estejam devidamente regulamentados perante as normas reguladoras da atividade.
18.1.7 - Marcar, sempre que possível e em conjunto com o administrador/gestor, o dia e a hora para a entrega do objeto.  
18.1.8 - Prestar fornecimentos constantes do objeto, conforme demanda solicitada pelo Gestor do Contrato.
18.1.9 - Será de responsabilidade da vencedora, todas as despesas em sua totalidade, e ainda as com tributos fiscais trabalhistas e sociais, que incidam ou venha a incidir,
diretamente e indiretamente sobre o objeto adjudicado.
18.1.10 - Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os produtos vendidos, bem como eventual custo
de frete na entrega.
18.1.11 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais constantes do presente instrumento, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte cinco) por
cento do valor inicial atualizado do contrato, desde que o pedido de acréscimo ou supressão ocorra em data anterior ao cumprimento integral deste e antes de efetuado o pagamento.
18.1.12 - Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas.
18.1.13 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, por sua culpa ou dolo durante a execução do Contrato, não eximindo sua
responsabilidade com a fiscalização ou o acompanhamento porventura efetuado pelo Contratante.
18.1.14 - Responsabilizar-se por quaisquer acidentes com seus empregados ou preposto quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e
demais exigências legais para o exercício das atividades.
18.1.15 - Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da Contratante, não eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações
pactuadas entre as partes.
18.1.16 - Cumprir, às suas expensas, todas as cláusulas contratuais que definam as suas obrigações.
18.1.17 - Manter estoque quantitativo suficiente para atender as necessidades da CONTRATANTE.
18.1.18 - Realizar os fornecimentos discriminados neste contrato sem qualquer ônus adicional.
18.1.19 - Assegurar o fornecimento de combustível de Aviação – AvGas e QAV/JET-A1 às Unidades de Abastecimento cadastradas, por meio da utilização de cartões de
abastecimento.
18.1.20 - Fornecer cartões de abastecimento em nome da contratante para cada uma das aeronaves do SAEG, de acordo com lista a ser fornecida após a assinatura do contrato.
18.1.21 - Realizar inspeções periódicas para verificar a qualidade da combustível objeto desta licitação.
18.1.22 - Fornecer o apoio de pista para executar o serviço de abastecimento, conforme normas de segurança preconizadas pela Agência Nacional do Petróleo – ANP, pelo
Comando da Aeronáutica e pela administração aeroportuária.
18.1.23 - Prestar todos os serviços dentro dos limites e no nível de qualidade referente à homologação concedida à Contratada. Auxiliar nas pesquisas de incidentes ou acidentes que
envolvam ou possam envolver o combustível utilizado no abastecimento das aeronaves, quando solicitado.
18.1.24 - Controlar os abastecimentos quanto à regularidade e qualidade dos combustíveis fornecidos.
18.1.25 - Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sem interrupções por férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço ou demissão de empregados.
18.1.26 - Será utilizado o litro (L), como unidade de medida para o combustível licitado.
18.1.27 - A garantia prevista será de responsabilidade da CONTRATADA, obrigando-se a administrar o processo de garantia, inclusive nos casos de danos nas Unidades
Abastecedoras por ocasião da utilização de produto adulterado, caso seja comprovada essa alteração. No caso de identificação da adulteração de combustíveis ou infrações legais ou
normativas cometidas pelos estabelecimentos de abastecimento, a CONTRATADA será responsável pela representação junto às autoridades competentes, conforme o caso.
18.1.28 - Arcar com todo e qualquer custo proveniente da administração da garantia, tais como fretes, impostos, serviços de reparação, despesas com deslocamento de equipes,
comunicação, entre outros, será por conta e responsabilidade da CONTRATADA, sem qualquer ônus adicional para o SAEG.
18.1.29 - Possuir seguro contra acidentes do trabalho, responsabilidade civil e de danos à propriedade de terceiros, conforme regulamentado no Código Brasileiro de Aeronáutica A
CONTRATADA deverá designar seu PREPOSTO e o eventual substituto, comunicando formalmente a Contratante, em até 10 (dez) dias corridos após a assinatura do Contrato,
para representá-la durante toda a execução do Contrato, em atenção às disposições contidas no Art. 68 da Lei nº 8.666/1993 e no Art. 4º, Inc. IV do Decreto nº 2.271/1997.
18.1.30 - Apresentar até o dia 10 (dez) do mês seguinte a fatura/nota fiscal do combustível consumido até o último dia do mês anterior para ateste e conferência do Fiscal de
contrato.
18.1.31 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na
época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE.



18.1.32 - Apresentar a Tabela de Preços praticada pela Refinaria, com periodicidade quinzenal, do valor do litro do Gasolina de Aviação - (GAV) e do Querosene de Aviação
(QAV), nos termos do art. 3.º da Portaria MF nº 463 de 6 de junho de 1991. Permitir auditoria, por parte da Contratante, a qualquer tempo, visando verificar exclusivamente os
procedimentos vinculados à prestação do serviço contratado.
 
18.2 - DO CONTRATANTE
18.2.1 - Fiscalizar e inspecionar os serviços prestados, podendo rejeitá-los, quando estes não atender ao instrumento convocatório e seus anexos.
18.2.2 - Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da Contratada, após a efetiva entrega dos serviços.
18.2.3 - Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita do fornecedor, para que ele possa cumprir as suas obrigações, informações adicionais,
dirimir dúvidas e orientá-lo em todos os casos omissos, se ocorrer, desde que dentro das condições estabelecidas na aquisição.
18.2.4 - Supervisionar, sempre que julgar necessário, a execução dos serviços, por intermédio do Fiscal (gestor do contrato) ou demais servidores que estiverem acompanhando o
abastecimento da aeronave.
18.2.5 - Indicar locais, além dos já previstos no TR, necessários ao abastecimento das aeronaves.
18.2.6 - Fornecer a relação de usuários a serem cadastrados para execução contratual.
18.2.7 - Realizar o gerenciamento e fiscalização do contrato.
18.2.8 - Solicitar a realização de teste para identificação de água no combustível, antes de realizar o abastecimento na rede credenciada.
18.2.9 - Receber os serviços e realizar os respectivos pagamentos nos prazos, desde que atendidas as condições para tanto.
 
19 - DA CONVOCAÇÃO DO VENCEDOR
19.1 - Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora classificada e habilitada, será convocado para retirar a
Nota de Empenho ou outro instrumento equivalente (Contrato), no prazo estipulado no item 16 deste Edital.
19.1.1 - O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação para dar o aceite na Nota de Empenho ou firmar outro documento
equivalente (contrato).
19.1.2 - Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da retirada da Nota de Empenho ou assinatura do contrato, ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os
licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato.
19.2 - O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora deverá retirar a Nota de Empenho, dentro das formalidades e do prazo estipulado no item
16 deste Edital, a contar do recebimento da comunicação, através de Fax, Correio ou e-mail.
19.3 - Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato ou instrumento equivalente, decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes
do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.
 
20 - DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1 - Este edital e seus anexos deverão ser lidos e interpretados na íntegra. Após o registro da proposta no sistema, não serão aceitas alegações de desconhecimento.
20.2 - É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a
aferição do ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.
20.3 - A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovada, ou anulada, em todo ou em
parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.
20.4 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação
vigente e não comprometa a lisura da licitação, sendo possível à promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
20.5 - Caberá à empresa credenciada acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
20.6 - Qualquer cidadão ou licitante poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a
realização da sessão pública do pregão.
20.6.1 - Os pedidos de esclarecimentos poderão ser solicitados via fax ou e-mail, sendo que deverá ser confirmado o recebimento do documento ou arquivo através do telefone (62)
3201-5901 com o pregoeiro ou algum membro da equipe de apoio.
20.7 - Os atos de impugnação do certame serão formulados por escrito e deverão ser protocolados na SEÇÃO DE LICITAÇÕES, no endereço do rodapé, e deverá ainda,
estar acompanhada do estatuto social da empresa, quando o sócio ou proprietário ser o portador do ato protocolar, e de instrumento de procuração pública ou particular,
com firma reconhecida, do representante legal da empresa, da qual constem poderes específicos para os atos do referido tema ao procurador portador, se este for o
protocolador do ato.
20.7.1 - Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.
20.7.2 - Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do certame.
20.8 - A não solicitação de informações complementares por parte de alguma proponente, implicará na tácita admissão de que as informações técnicas e jurídicas foram
consideradas suficientes.
20.9 - A contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos serão contados da seguinte forma: excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Os prazos só
iniciam e vencem em dias de expediente da SECAMI.
20.10 - A critério da SECAMI, o quantitativo poderá sofrer acréscimo ou supressão até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, desde que o pedido de
acréscimo ou supressão ocorra em data anterior ao cumprimento integral deste e antes de efetuado o pagamento.
20.11 - A rescisão das obrigações decorrentes do presente Pregão se processará de acordo com o que estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
20.12 - Informações complementares que visam obter esclarecimentos sobre a presente licitação serão prestadas pelo Pregoeiro, de segunda à sexta-feira, em horário de expediente,
pelo telefone (62) 3201-5901.
20.13 - Maiores informações sobre as especificações dos objetos licitados poderão ser obtidas com o Sr. Rafael de Almeida Bispo, CAP QOPM, pelo telefone (62) 3201-6988, em
horário comercial.
20.14 - Em razão da criação do Sistema Eletrônico de Informações - SEI!, que é um sistema de gestão de informações, processos administrativos e documentos eletrônicos que
possibilitam a produção, edição, assinatura, trâmite e andamento de documentos no âmbito do Poder Executivo do Estado de Goiás, a vencedora, se obriga, a se cadastrar no SEI!
para ter acesso a processos e documentos disponibilizados pela SECAMI para serem assinados digitalmente.
20.14.1 - Para ter acesso ao SEI!, a vencedora irá se cadastrar através do endereço http://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar.php, como Usuário Externo, conforme as orientações
descritas no site. Demais dúvidas poderão ser tratadas através do número de telefone (62) 3201 5723 / 3201 5727 ou ainda pelo e-mail sei@segplan.go.gov.br.
 
21 - DA CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO
As controvérsias eventualmente surgidas quanto à formalização, execução ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitação, chamamento público ou procedimento congênere,
serão submetidas à tentativa de conciliação ou mediação no âmbito da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Administração Estadual (CCMA), na forma da Lei nº
9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018.
 
22 - DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA

http://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar.php


Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitação, chamamento público ou procedimento congênere, acaso não puderem ser equacionados de forma
amigável, serão, no tocante aos direitos patrimoniais disponíveis, submetidos à arbitragem, na forma da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual nº
144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde já para o seu julgamento a CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os árbitros e renunciando expressamente à jurisdição e tutela do Poder Judiciário para julgamento desses conflitos,
consoante instrumento em Anexo.”
 
23 - INTEGRA O PRESENTE EDITAL:
23.1 - Anexo I - Termo de Referência.
23.2 - Anexo II - Modelo da proposta.
23.3 - Anexo III - Minuta do Contrato.

 

Goiânia, aos 13 dias do mês de agosto de 2019.

 

___________________________________________

Fernando de Lima Duarte - 2º Ten QOCBM

Pregoeiro da SECAMI

 

 

 

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

 

Pregão Eletrônico nº 06/2019-SECAMI

Processo nº 201900015001743.

Elaborado pelo requisitante da despesa.

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
1.1 - O presente Termo de Referência (TR) tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de
fornecimento de combustível (querosene de aviação e gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em aeroporto/aeródromo, com pagamento por meio de cartão micro
processado (com chip ou magnético), visando ao abastecimento das aeronaves da Superintendência do Serviço Aéreo da Secretaria de Estado da Casa Militar do Estado de Goiás,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, por um período de 12 (doze) meses.

  2. FUNDAMENTO LEGAL

2.1 - A aquisição de bens objeto deste Termo de Referência tem amparo legal e observará ao disposto na Lei Federal nº 8.666/93.
 
3. JUSTIFICATIVA
3.1 - O presente Termo visa proporcionar o aprovisionamento logístico para o correto fornecimento do combustível de aviação para as aeronaves da instituição supracitada.
3.2 - Nas missões desempenhadas pelo Serviço Aéreo do Estado de Goiás - (SAEG), é de suma importância que os abastecimentos das aeronaves sejam disponibilizados em todo
território nacional onde houver aeródromo provido de abastecimento, sobretudo devido às limitações de autonomia de voo das aeronaves.
3.3 - Além disso, tanto em função da atividade fim que executam, como em razão das manutenções preventivas e corretivas constantes em que são submetidas, gerando assim, a
necessidade de que o fornecimento do combustível se realize através de rede nacional de postos de abastecimentos que atendam aos procedimentos estabelecidos pelas normas de
aviação e obedeçam às regras instituídas nos manuais do fabricante.
3.4 - Objetivando promover a otimização, padronização e racionalização no abastecimento de combustíveis, das aeronaves do SAEG, empenhada nas diversas operações, visando,
entre outros benefícios, reduzir custos e eliminar processos, proporcionando melhoria na gestão, controle e utilização dos referidos serviços, a Contratação de empresa especializada
na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis proporcionará a eficiência almejada. A decisão na escolha por este modelo de
contratação considera as vantagens decorrentes da melhor gestão e controle das despesas com aeronaves, gerando expectativas de redução de custos que envolvam abastecimento
das aeronaves e monitoramento, por meio de relatórios gerenciais e da possibilidade de definir parâmetros de utilização e restrições diferenciadas, relacionadas as aeronaves e
usuários.
3.5 - Com a implantação do sistema proposto, é possível almejar o alcance das seguintes vantagens:

Aplicação em todos aeronaves do SAEG, eliminando nesse caso, o uso de suprimento de fundos ou contratos individualizados com postos de combustíveis locais;
Extensão do horário de abastecimento, pois se poderá contar com uma rede de postos com abastecimento funcionando todos os dias da semana, ampliando o horário de
atendimento;
Flexibilidade do sistema de abastecimento pretendido, pois facilita o acesso a uma rede de serviços dispersa pelo Estado de Goiás e Distrito Federal e outras Unidades da
Federação;
Simplificação dos procedimentos e das rotinas de controle dos abastecimentos do sistema manual para informatizado, proporcionando agilidade nos procedimentos, obtenção
de informações da frota em tempo hábil, via Internet, para tomada de decisões corretivas;
Redução de procedimentos administrativos, aumentando a transparência e a precisão das informações;
Modernização dos controles e redução do tempo de compilação e análise de dados;
Disponibilidade de um sistema de dados confiável, que facilita o controle e a fiscalização interna e externa.

3.6 - O valor médio por litro do combustível, obtido por meio de pesquisa mercadológica realizada pela área demandante, multiplicado pelo volume solicitado, conforme demanda,
é base de cálculo para o custo do combustível. Este valor, acrescido da Taxa Administração contratada definirá o custo estimado global do valor total do contrato,  de acordo com a
Planilha Mercadológica. 
 
4. CONDIÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO   
4.1 - A Contratada promoverá o gerenciamento informatizado das aeronaves abrangidas por este TR, compreendendo a implantação e gestão de um sistema tecnológico específico
com metodologia de cadastramento das aeronaves e veículos abastecedores, controle e logística, possibilitando o abastecimento de combustíveis das aeronaves e a fiscalização



financeira e operacional do processo, em caráter contínuo, contemplando:
4.1.1 Rede de postos para o fornecimento de combustíveis, cobrindo as seguintes localidades estratégicas:
4.1.1.1. Goiânia-GO, Anápolis – GO, Jataí – GO, Mineiros – GO, Rio Verde – GO, Aragarças – GO, Caldas Novas – GO, Itumbiara – GO, São Miguel do Araguaia –
GO, Porangatu – GO, Barra do Garças – MT, Cuiabá - MT, Rondonópolis - MT, Sinop - MT, Lucas do Rio Verde - MT, Juína - MT, Canarana - MT, Colniza - MT, Brasília – DF,
São José Rio Preto - SP, Barretos-SP, São Paulo-SP, Ribeirão Preto – SP, Campinas – SP, Presidente Prudente – SP, Rio de Janeiro - RJ, Uberaba-MG, Belo Horizonte - MG,
Paracatu – MG, Uberlândia – MG, Palmas - TO, Gurupi – TO, Porto Nacional - TO, Araguarina - TO, Redenção - Pará, Marabá - Pará, Carajás - Pará, Belém - Pará, Barreiras –
BA, Luiz Eduardo Magalhães - BA, Salvador - Bahia, Campo Grande – MS.
4.1.2. Não sendo possível o abastecimento em alguma localidade, a CONTRATADA deverá apresentar uma alternativa / justificativa a ser aceita pela CONTRATANTE;
4.1.3. A rede credenciada fornecerá o seguinte combustível: Querosene de Aviação denominado QAV ou JET-A1 e AVGAS;
4.1.4. Durante a execução do contrato poderá ser solicitado o fornecimento do combustível em outras cidades do país conforme a necessidade;
 
4.2 - A Implantação de sistema de gerenciamento com uso de tecnologia de identificação eletrônica para as aeronaves e para os pilotos, e senhas de acesso, visando à execução e
controle eficientes do fornecimento, envolve:
4.2.1. Informatização dos controles a partir de sistema integrado de gestão, possibilitando o lançamento de dados, emissão de relatórios financeiros, operacionais e gerenciais, que
permitam controle total dos gastos com combustível;
4.2.2. Controle e gestão de consumo de combustível e seu custo, ficará a cargo do Superintendente e Gerente do SAEG ou representante por eles designados;
4.2.3. Disponibilizar relatórios gerenciais e operacionais informatizados ao CONTRATANTE, por aeronave, contendo: prefixo da aeronave, tipo de combustível, média de consumo
de litros de combustível por hora de voo, quantidade de litros, valor por litro, percentual de desconto ofertado, local, hora e data em cada abastecimento;
4.2.4. O Sistema Eletrônico deverá garantir a segurança e a integridade das informações;
4.2.5. As interfaces com o usuários devem ser no idioma português (Brasil). O software deve possuir sistema de ajuda acessível aos usuários, possibilitando-o obter informações e
orientações sobre o sistema de gestão de abastecimento;
4.2.6. Deverá ser permitido ao gestor do contrato o acesso irrestrito ao sistema, via WEB, e às funcionalidades do cartão, podendo incluir dados referentes as aeronaves e
operadores;
 
4.3 - A Contratada deverá implantar o sistema informatizado de cadastro, gerenciamento e administração de frota de aeronaves, voltado ao abastecimento e controle do consumo de
combustíveis, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados a partir da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Estado, contendo os seguintes dados:
4.3.1. Identificação da Aeronave: marca/modelo; ano de fabricação; unidade de lotação (localidade); certificado de aeronavegabilidade; matrícula; tipo de combustível; capacidade
do tanque; autonomia de voo, consumo em litro/hora de voo; e outros de interesse do órgão/entidade da Contratante;
4.3.2. Controle de abastecimento de aeronaves: local do abastecimento; horímetro; data; hora; tipo de combustível; quantidade de litros; valor por litro;
4.3.3. Controle de abastecimento de veículo abastecedor. Os dados referentes ao consumo de QAV e AVGAS dos veículos abastecedores deverão ser informados pelos operadores
por meio do sistema disponibilizados pela contratada, para que os relatórios de controle possam ser gerados.
4.3.4. Cadastro de usuários: gestores; pilotos/usuários;
4.3.5. Relatório de consumo de combustíveis: por aeronave ou veículo abastecedor; por data; por período; por local e por unidade de lotação;
4.3.6. Outros relatórios e/ou dados conforme solicitação/necessidade dos operadores.
 
4.4 - No prazo supracitado, inclui-se a emissão dos cartões micro processados (com chip ou magnético) para cada aeronave informada pelo Contratante e, conforme a tecnologia
adotada pelas licitantes, a emissão de senha para cada piloto/usuário, cujas transações de abastecimento do piloto estarão vinculadas ao registro geral do servidor no órgão, para
possibilitar os abastecimentos nos postos credenciados;
4.4.1. Implantar identificação eletrônica para cada aeronave, que deverá ser individual e intransferível, ao interesse do Contratante;
 
4.5 - O processo de implantação do Sistema pela Contratada compreende as seguintes atividades:
4.5.1. Deverá ser permitido ao gestor do contrato o acesso irrestrito ao sistema, via WEB, e às funcionalidades do cartão, podendo incluir dados referentes as aeronaves e
operadores;
4.5.2. Definição da logística da rede de postos;
4.5.3. Preparação e distribuição dos equipamentos periféricos;
4.5.4. Fornecimento ao órgão/entidade Contratante, dos dados cadastrais da rede de postos credenciados;
4.5.5. Treinamento dos pilotos e gestores para operação do sistema, assim como dos substitutos no caso de troca do piloto ou do gestor, em que a CONTRATANTE informará a
CONTRATADA para substituição, para agendamento do treinamento com a mesma carga horário e sem ônus adicional a CONTRATANTE;
4.5.6. Fornecimento ao órgão/entidade Contratante, dos dados cadastrais da rede de postos credenciados;
4.5.7. Treinamento dos pilotos/usuário e gestores para operação do sistema, assim como dos substitutos no caso de troca do piloto ou do gestor, em que a CONTRATANTE
informará a CONTRATADA para substituição, para agendamento do treinamento com a mesma carga horário e sem ônus adicional a CONTRATANTE;
4.5.8. Apresentação ilustrativa do funcionamento do cartão e dos protocolos de atendimento a serem observados no ambiente WEB, bem como das situações relativas à perda,
roubo ou extravio de cartão, em local e horário a serem determinados pelo GESTOR DO SISTEMA.
4.5.9. Fornecimento dos cartões para as aeronaves informadas pela Contratante, que deverá ser efetuado até o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da publicação
do extrato do contrato no Diário Oficial do Estado de Goiás, e, conforme a tecnologia adotada pelas licitantes, fornecimento de senha para cada piloto que estará vinculada ao
registro geral do servidor no órgão, para possibilitar os abastecimentos nos postos credenciados.
 
4.6 - Para implantação dos serviços a Contratante fornecerá à Contratada, após a assinatura do contrato, o cadastro completo e atualizado das aeronaves, veículos abastecedores e
usuários.
4.6.1. Aeronaves:
4.6.1.1. Matrícula;
4.6.1.2. Marca;
4.6.1.3. Modelo;
4.6.1.4. Combustível;
4.6.1.5. Ano de fabricação;
4.6.1.6. Base de Gerenciamento e Centro de Custo;
4.6.1.7. Capacidade do tanque;
4.6.1.8. Horímetro.
4.6.2. Veículos Abastecedores:
4.6.2.1 Veículo;
4.6.3 Marca;



4.6.4 Modelo;
4.6.5. Ano de fabricação;
4.6.6. Capacidade do tanque. 
4.6.7 Pilotos / usuários:
4.6.7.1 Nome;
4.6.7.2 Registro funcional;
4.6.7.3 Posto ou Graduação (quando Piloto Militar);
4.6.7.4 Função; 
4.6.7.5 Base de Gerenciamento.
 
4.7 - O prazo para treinamento do gestor e usuários envolvidos na utilização do sistema proposto deverá ser de no máximo 15 (quinze) dias úteis, após a publicação do extrato do
contrato no Diário Oficial do Estado de Goiás, sem que haja prejuízo para o abastecimento de combustível das aeronaves.
 
4.8 - Durante a execução do contrato, o órgão/entidade Contratante poderá incluir ou excluir aeronaves e veículos abastecedores conforme sua necessidade e conveniência.
 
4.9 - Para implantação do sistema não será permitida modificação e/ou instalação de equipamentos nas aeronaves, salvo com expressa e justificada autorização da Contratante.
 
4.10 - O fornecimento do combustível será realizado pelos estabelecimentos credenciados conveniados à CONTRATADA, nos exatos termos da contratação levada a efeito, sem
qualquer despesa adicional, por funcionário do posto, diretamente e exclusivamente da bomba de combustível para o tanque das aeronaves autorizadas, por meio de cartão onde
constem informações das aeronaves;
 
4.11 - O fornecimento será efetuado pelos postos credenciados, integrantes da rede conveniada com a CONTRATADA, não se admitindo recusa sem a devida justificativa,
apresentada com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência.
 
4.12 - O sistema deverá emitir comprovante da transação para todo e qualquer atendimento, sendo 01 (uma) via destinada ao Responsável pela Aeronave - Autorizado pelo Gestor
do Contrato, contendo as informações a seguir:
4.12.1. Identificação do estabelecimento credenciado responsável pelo abastecimento (nome, CPNJ, endereço, município, UF);
4.12.2. Identificação da aeronave ou caminhão de reabastecimento abastecido;
4.12.3. Marcação do horímetro ou outro instrumento medidor, no momento do abastecimento;
4.12.4. Tipo de Combustível;
4.12.5. Quantidade de litros;
4.12.6. Local, data e hora da transação;
4.12.7. Valor unitário e total do abastecimento;
4.12.8. Saldo de crédito no cartão;
4.12.9. Identificação do Comandante da Aeronave que autorizou o abastecimento;
 
4.13 - O atendimento no estabelecimento credenciado deverá garantir que:
4.13.1 As Aeronaves e veículos de reabastecimento cadastrados sejam abastecidos somente com o combustível para o qual estejam autorizados e fabricados;
4.13.2 Não deverão ser atendidos aeronaves e veículos de reabastecimento que não estejam cadastrados na frota da CONTRATANTE ou não estejam portando o cartão eletrônico.
4.13.3 Fornecer manual de utilização do sistema de gerenciamento e de consolidação de dados em língua portuguesa.
 
5. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, QUANTIDADE E VALORES ESTIMADOS

COMBUSTÍVEL VALOR ANUAL ESTIMADO SEM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Combustível para Aeronave AVGAS R$ 392.480,00 

Combustível para Aeronave QAV/JET -A1. R$ 1.097.600,00

 

LOTE ÚNICO
ITEM OBJETO ESTIMATIVA DA TAXA MÁXIMA

 01 Percentual da Taxa Administrativa[1] 1.78%
 02 Valor da Taxa Administrativa[2] R$ 26.523,42

VALOR TOTAL[3] R$ 1.516.603,42

 

5.1 - A CONTRATADA deverá intermediar os abastecimentos das aeronaves do CONTRATANTE, devidamente cadastrados no Sistema de Gerenciamento e identificados
mediante apresentação do respectivo cartão de abastecimento;
5.2 - Os combustíveis a serem utilizados serão: AVGAS e Querosene de Aviação (QAV/JET-A1).
5.3 - A licitante vencedora será a responsável pela qualidade e segurança do combustível ofertado, assim como pela adequação do mesmo às exigências do instrumento
convocatório. O combustível fornecido deverá ser de boa qualidade, atendendo aos rígidos padrões da Agencia Nacional de Aviação Civil (ANAC) e da Agência Nacional de
Petróleo (ANP), visando, sobretudo a segurança de voo e aeronavegabilidade das aeronaves.
5.4 - A entrega do combustível será por demanda, efetuada de acordo com a necessidade de abastecimento das aeronaves do SAEG, por um período de 12 (doze) meses, podendo
ser prorrogado por ciclos de 12 (doze) meses até os limites estipulados no art. 57, da lei nº 8.666, de 1993. Os pedidos serão efetuados sempre que necessário o abastecimento.
5.5 - A CONTRATADA deverá, sempre que houver necessidade e em conjunto com a CONTRATANTE, agendar o dia e a hora para a execução do abastecimento.
5.6 - A CONTRATANTE, através de um representante designado pelo SAEG, fiscalizará e inspecionará o produto entregue, podendo rejeitá-lo, quando este não atender aos
critérios de qualidade definidos pela ANP.
5.7 - A contratação do objeto do presente Termo de Referência não implicará na obrigatoriedade do CONTRATANTE em solicitar as quantidades totais aqui especificadas.
5.8 - O valor médio por litro do combustível, obtido por meio de pesquisa mercadológica realizada pela área demandante, multiplicado pelo volume solicitado é base de cálculo
para o custo do combustível. Este valor, acrescido da Taxa Administração contratada definirá o custo estimado global do valor total do contrato.
5.9 - O valor total estimado sobre o qual incidirá a Taxa de Administração contratada está explícito na tabela abaixo:

 

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=8493581&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=5427&infra_hash=fb5343c9f8209982c99af94573c4ee2e8ce77210a3a1a40578768d8d9eef3927#_ftn1
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=8493581&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=5427&infra_hash=fb5343c9f8209982c99af94573c4ee2e8ce77210a3a1a40578768d8d9eef3927#_ftn2
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=8493581&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=5427&infra_hash=fb5343c9f8209982c99af94573c4ee2e8ce77210a3a1a40578768d8d9eef3927#_ftn3


COMBUSTÍVEL VALOR UNITÁRIO (PREÇO MÉDIO) PARA FINS DE
CÁLCULO (R$)

QUANTIDADE TOTAL EM
LITROS (L) CUSTO ESTIMADO DO COMBUSTÍVEL (R$)

Querosene de
Aviação (QAV ou

JET-A1)
 R$ 5,60 (cinco reais e sessenta centavos)  196.000 (cento e noventa e seis mil

litros) R$ 1.097.600,00 (um milhão, noventa e sete mil e seiscentos reais)  

Gasolina de
Aviação (AVGAS) R$ 8,92 (oito reais e noventa e dois centavos) 44.000 (duzentos e quarenta mil litros)  R$ 392.480,00 (trezentos e noventa e dois mil quatrocentos e oitenta

reais) 
Taxa de

Administração 1,78% (um virgula setenta e oito porcento)  R$ 26.523,42 (vinte e seis mil quinhentos e vinte e três reais e
quarenta e dois centavos)

5.10 - O custo estimado global da presente contratação, considerando a média da taxa de administração obtida por meio da pesquisa mercadológica é:

 

MÉDIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (%) CUSTO ESTIMADO DO COMBUSTÍVEL (R$) CUSTO ESTIMADO GLOBAL (R$)

1,78 (um vírgula setenta e oito porcento) R$ 1.490.880,66 (um milhão, quatrocentos e noventa mil oitocentos e oitenta reais e sessenta e seis
centavos)

R$ 1.516.603,42 (um milhão,
quinhentos e dezesseis mil seiscentos e
três reais e quarenta e dois centavos)

 

 6. DO JULGAMENTO E DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
6.1 - O julgamento da licitação será a menor Taxa de Administração para o valor do combustível prevista no item 5.
6.2 - Quanto aos preços pagos por litro de combustível, serão praticados aqueles cobrados pela bomba de combustível do posto, no dia do abastecimento. Sobre o valor da bomba
incidirá taxa de administração, obtendo-se o valor a ser pago pela Contratante.
6.3 - O preço do litro de combustível de aviação será compreendido pelo somatório da:
6.3.1. Parte Variável -  referente ao preço a vista da bomba de combustível no dia do abastecimento; e
6.3.2. Parte Fixa  - Taxa de Administração - referente ao lucro e a todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, tais como: impostos e encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, armazenagem, deslocamentos de pessoal, prestação de assistência técnica, garantia e quaisquer outros que
incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, constante da proposta. Esta parte será expressa em % (percentual) da Parte Variável, e é o valor que será acrescido à parte
variável, ganhando a empresa que oferecer o menor % (percentual).
6.4 - A proposta deverá explicitar o valor percentual da Taxa de Administração (%) e também o valor total em reais, considerando o volume de 196.000 (cento e noventa e
seis mil) litros de combustível QAV ou JET-A1 ao custo médio de R$ 5,60 (cinco reais e sessenta centavos)  por litro e 44.000 (quarenta e quatro mil) litros de AVGAS ao custo
médio de R$ 8,92 (oito reais e noventa e dois centavos) por litro. Este valor foi estabelecido por meio de pesquisa mercadológica realizada pela área demandante, com contratos
vigentes por entes públicos. Assim, o item a ser julgado pelo Pregoeiro será o valor da Taxa de Administração, sendo considerado ganhador o que ofertar o menor
percentual, sendo admitido o valor zero ou negativo.
6.4.1. Caso seja necessário poderá ser solicitada da empresa melhor colocada na fase de lances a “Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços” para
verificação e comprovação de que o lance oferecido “Menor Taxa de Administração” está compatível com a realidade de mercado e execução do contrato.
6.5 - A proposta da licitante deverá dispor do CNPJ/MF, endereço completo, telefone, inclusive endereço eletrônico (e-mail), nº da conta corrente, agência e respectivo Banco.
6.6 - A proposta de preços não poderá ter prazo inferior a 90 (noventa) dias contados da apresentação da mesma.
 
7. DO PAGAMENTO
7.1 - O pagamento será efetuado, mediante o processo normal de liquidação e liberação dos recursos financeiros pela Secretaria de Estado da Casa Militar.
7.2 - A contratada deverá apresentar a nota fiscal relativa aos fornecimentos realizados, de forma independente, para o SAEG, considerando os fornecimentos ocorridos;
7.3 - Os Operadores providenciarão para que a nota fiscal apresentada seja atestada pelo respectivo gestor do contrato e encaminhada a Secretaria de Estado da Casa Militar. O
pagamento acima referenciado será creditado em favor da contratada através de ordem bancária, na entidade bancária indicada na proposta, cabendo à interessada deixar bem claro
à contratante o nome e o endereço do banco, assim como os números da respectiva agência e da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito;
7.4 - O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua protocolização da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada. A Nota fiscal/Fatura tem que estar
devidamente atestada pelo respectivo operador (gestor do contrato), instrumento indispensável para o processamento das faturas mensais.
 
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1 - Prestar informações e os esclarecimentos atinentes ao serviço que venham a ser solicitados pelos empregados da empresa.
8.2 - Supervisionar, sempre que julgar necessário, a execução dos serviços, por intermédio do Fiscal (gestor do contrato) ou demais servidores que estiverem acompanhando o
abastecimento da aeronave.
8.3 - Indicar locais, além dos já previstos neste TR, necessários ao abastecimento das aeronaves.
8.4 - Fornecer a relação de usuários a serem cadastrados para execução contratual.
8.5 - Realizar o gerenciamento e fiscalização do contrato.
8.6 - Solicitar a realização de teste para identificação de água no combustível, antes de realizar o abastecimento na rede credenciada.
8.7 - Receber os serviços e realizar os respectivos pagamentos nos prazos, desde que atendidas as condições para tanto.
 
9 . DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1 - Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório, bem como seus anexos.
9.2 - Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução dos fornecimentos constantes do objeto.
9.3 - Assegurar ao Contratante o direito de fiscalizar, sustar, mandar refazer qualquer fornecimento que não esteja de acordo com as normas ou especificações técnicas, sem ônus
para o Contratante, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização eximirá a Contratada de suas responsabilidades.
9.4 - Prestar fornecimentos que estejam devidamente regulamentados perante as normas reguladoras da atividade.
9.5 - Marcar, sempre que possível e em conjunto com o administrador/gestor, o dia e a hora para a entrega do objeto.
9.6 - Prestar fornecimentos constantes do objeto, conforme demanda solicitada pelo Gestor do Contrato.
9.7 - Será de responsabilidade da vencedora, todas as despesas em sua totalidade, e ainda as com tributos fiscais trabalhistas e sociais, que incidam ou venha a incidir, diretamente e
indiretamente sobre o objeto adjudicado.
9.8 - Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os produtos vendidos, bem como eventual custo de
frete na entrega.
9.9 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais constantes do presente instrumento, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte cinco) por
cento do valor inicial atualizado do contrato, desde que o pedido de acréscimo ou supressão ocorra em data anterior ao cumprimento integral deste e antes de efetuado o pagamento.
9.10 - Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas;
9.11 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, por sua culpa ou dolo durante a execução do Contrato, não eximindo sua
responsabilidade com a fiscalização ou o acompanhamento porventura efetuado pelo Contratante;



9.12 - Responsabilizar-se por quaisquer acidentes com seus empregados ou preposto quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e
demais exigências legais para o exercício das atividades;
9.13 - Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da Contratante, não eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações
pactuadas entre as partes;
9.14 - Cumprir, às suas expensas, todas as cláusulas contratuais que definam as suas obrigações;
9.15 - Manter estoque quantitativo suficiente para atender as necessidades da CONTRATANTE.
9.16 - Realizar os fornecimentos discriminados neste contrato sem qualquer ônus adicional.
9.17 - Assegurar o fornecimento de combustível de Aviação – AvGas e QAV/JET-A1 às Unidades de Abastecimento cadastradas, por meio da utilização de cartões de
abastecimento.
9.18 - Fornecer cartões de abastecimento em nome da contratante para cada uma das aeronaves do SAEG, de acordo com lista a ser fornecida após a assinatura do contrato.
9.19 - Realizar inspeções periódicas para verificar a qualidade da combustível objeto desta licitação.
9.20 - Fornecer o apoio de pista para executar o serviço de abastecimento, conforme normas de segurança preconizadas pela Agência Nacional do Petróleo – ANP, pelo Comando
da Aeronáutica e pela administração aeroportuária.
9.21 - Prestar todos os serviços dentro dos limites e no nível de qualidade referente à homologação concedida à Contratada. Auxiliar nas pesquisas de incidentes ou acidentes que
envolvam ou possam envolver o combustível utilizado no abastecimento das aeronaves, quando solicitado.
9.22 - Controlar os abastecimentos quanto à regularidade e qualidade dos combustíveis fornecidos
9.23 - Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sem interrupções por férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço ou demissão de empregados.
9.24 - Será utilizado o litro (L), como unidade de medida para o combustível licitado.
9.25 - A garantia prevista será de responsabilidade da CONTRATADA, obrigando-se a administrar o processo de garantia, inclusive nos casos de danos nas Unidades
Abastecedoras por ocasião da utilização de produto adulterado, caso seja comprovada essa alteração. No caso de identificação da adulteração de combustíveis ou infrações legais ou
normativas cometidas pelos estabelecimentos de abastecimento, a CONTRATADA será responsável pela representação junto às autoridades competentes, conforme o caso.
9.26 - Arcar com todo e qualquer custo proveniente da administração da garantia, tais como fretes, impostos, serviços de reparação, despesas com deslocamento de equipes,
comunicação, entre outros, será por conta e responsabilidade da CONTRATADA, sem qualquer ônus adicional para o SAEG.
9.27 - Possuir seguro contra acidentes do trabalho, responsabilidade civil e de danos à propriedade de terceiros, conforme regulamentado no Código Brasileiro de Aeronáutica A
CONTRATADA deverá designar seu PREPOSTO e o eventual substituto, comunicando formalmente a Contratante, em até 10 (dez) dias corridos após a assinatura do Contrato,
para representá-la durante toda a execução do Contrato, em atenção às disposições contidas no Art. 68 da Lei nº 8.666/1993 e no Art. 4º, Inc. IV do Decreto nº 2.271/1997.
9.28 - Apresentar até o dia 10 (dez) do mês seguinte a fatura/nota fiscal do combustível consumido até o último dia do mês anterior para ateste e conferência do Fiscal de contrato.
9.29 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época
própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE.
9.30 - Apresentar a Tabela de Preços praticada pela Refinaria, com periodicidade quinzenal, do valor do litro do Gasolina de Aviação - (GAV) e do Querosene de Aviação (QAV),
nos termos do art. 3.º da Portaria MF nº 463 de 6 de junho de 1991. Permitir auditoria, por parte da Contratante, a qualquer tempo, visando verificar exclusivamente os
procedimentos vinculados à prestação do serviço contratado.
 
10. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
10.1 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses consecutivos e ininterruptos, contados a partir da conferência de eficácia pela Procuradora-Geral do Estado de Goiás
com eficácia condicionada à publicação do extrato do contrato na imprensa oficial, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses.
10.2 - Caso a contratada não tiver interesse na prorrogação do contrato deverá manifestar-se, por escrito, com antecedência mínima de 3 (três) meses da data de vencimento do
contrato.
 
11. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E GARANTIA
11.1 - Especificação Técnica: O combustível de aviação deverá seguir as especificações determinadas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) e pela Organização da Aviação Civil Internacional (OACI).
11.2 - Garantia: A licitante é obrigada a dar garantia dos produtos fornecidos por ela ou sob sua responsabilidade, sem qualquer ônus para a Contratante, independente do local.
Sendo constatada a adulteração ou inconsistência no combustível, a Contratada deverá resolver o problema imediatamente e arcar com todas as consequências advindas do fato.
11.3 - A garantia prevista será de responsabilidade da empresa, obrigando-se a administrar o processo de garantia, inclusive nos casos de danos às Unidades de Abastecimentos –
UAs (Aeronaves cadastradas) por ocasião da utilização de produto adulterado.
11.4 - Todo e qualquer custo proveniente do processo de garantia, tais como fretes, impostos, serviços de reparação, despesas com deslocamento de equipes, comunicação, entre
outros, será por conta e responsabilidade da empresa, sem qualquer ônus adicional para o órgão.
 
12. DO REEMBOLSO
12.1 - A CONTRATANTE se responsabilizará pela transferência de recursos à CONTRATADA para reembolsar os combustíveis disponibilizados pelos estabelecimentos
credenciados. O valor do reembolso deverá constar na Nota Fiscal apresentada para pagamento dos serviços contratados.
12.2 - Os valores de referência para faturamento do reembolso dos combustíveis disponibilizados serão os preços à vista de bomba. Esse valor será utilizado como limite máximo
para faturamento.
 
13. DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
13.1 - A CONTRATADA será remunerada pela execução dos serviços mediante ao pagamento de uma Taxa de Administração (ou Fator de Multiplicação), a qual incidirá sobre o
somatório dos valores de reembolso referente a disponibilização de combustíveis as aeronaves da CONTRATANTE;
13.2 - No percentual da taxa de administração deverão estar incluídos todos os tributos, tarifas e despesas incidentes sobre os serviços a serem executados;
13.3 - O valor da Taxa de Administração proposto será fixo e irreajustável durante o período da contratação.
13.4 - O limite admitido para esta contratação da taxa de administração em percentual que incidirá sobre a faturados atendimentos será no máximo de 1,78% (um vírgula setenta e
oito por cento).
13.5 - Para efeito de julgamento das propostas será aceita também a oferta de Taxa de Administração menor ou igual a 0 (ZERO), sendo que a taxa negativa será interpretada como
percentual de desconto sobre o valor total anual estimado com gasto de combustíveis indicado no item 5.
 
14. DA FISCALIZAÇÃO
14.1 - A execução e o controle dos serviços serão acompanhados e fiscalizados por servidor do Estado, na condição de representante da CONTRATANTE (especialmente designado
Gestor do Contrato), o qual ficará responsável pelo atesto do cumprimento do objeto firmado, assim que devidamente comprovada a realização das despesas, mediante a
apresentação da primeira via da Nota Fiscal/Fatura;
14.2 - O Gestor do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, comunicando à CONTRATADA, por escrito, e determinando
o que for necessário à regularização das falhas e/ou defeitos observados, fixando prazo para sua adequação quando preciso;
14.3 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante/Gestor do Contrato deverão ser comunicadas e/ou solicitadas a seus superiores em tempo hábil
para a adoção das medidas convenientes.



 
15. DO PAGAMENTO
15.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contado da data de liquidação da (s) nota (s) fiscal (ais) faturada (s).
15.2 - O pagamento da (s) nota (s) fiscal (ais) fica condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento previstos no edital.
15.3 - A Contratada deverá emitir Nota Fiscal de serviços registrando separadamente o valor do serviço de gerenciamento e o valor do reembolso. O valor do reembolso deverá ser
detalhado na Nota Fiscal, bem como os tipos de combustíveis disponibilizados no período, ainda deverá acompanhar a Nota Fiscal um relatório analítico das transações.
15.4 - Os documentos deverão ser entregues, na sede da Contratante, ao Gestor do Contrato, indicado pela Contratante;
15.5 - O Relatório Analítico deverá apresentar as informações colhidas no instante do abastecimento realizado, discriminando os valores parciais por unidades cadastradas e, a partir
destas, por posto de abastecimento, com os respectivos valores individuais, indicando as somatórias dos valores e quantitativos por tipo de combustíveis disponibilizados;
15.6 - Deverá ser especificado na Nota Fiscal tratar-se de reembolso por intermediação para disponibilização de combustível.
15.7 - Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal(is), motivada por erro ou incorreções, será a mesma restituída à CONTRATADA para as correções necessárias, devendo ser
alteradas as datas de vencimento, não respondendo a CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. O prazo para o
pagamento estipulado acima passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação;
15.8 - Para efeito de liberação do pagamento, a regularidade jurídica e fiscal deverá ser comprovada pelos documentos hábeis ou por meio do Certificado de Regularidade de
Registro Cadastral – CRRC, e outros documentos que possam ser considerados pertinentes pelo Setor Financeiro do órgão contratante.
15.9 - Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência
contratual;
15.10 - Não demandando a CONTRATANTE do valor total estimado do Contrato, não será devido à CONTRATADA qualquer indenização;
15.11 - A CONTRATANTE reserva-se ao direito de recusar a efetuar o pagamento se a prestação dos serviços não estiver de acordo com as especificações constantes neste Termo
e, ainda, em conformidade com o Edital de Licitação
15.12 - A CONTRATANTE recusar-se-á a efetuar o pagamento referente ao fornecimento de combustível de postos bloqueados ou suspensos no momento do abastecimento.
 
 
[1] Percentual da Taxa Administrativa – Menor oferta de taxa de acordo com a Pesquisa
Mercadológica.

[2] Valor da Taxa Administrativa – Valor calculado sobre a estimativa do Valor do Combustível.

[3] Valor Total – Valor do Combustível acrescido do Valor da Taxa Administrativa.
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ANEXO TR

ORIENTAÇÕES PARA O CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS/LANCES NO COMPRASNET GOIÁS

 

O valor total estimado para esta contratação é de R$ 1.516.603,42 (um milhão, quinhentos e dezesseis mil seiscentos e três reais e quarenta e dois centavos). O tipo de julgamento será
o MENOR PREÇO POR GLOBAL (MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO).

Para fins de verificação da proposta mais vantajosa (menor taxa) no COMPRASNET.GO, todos os licitantes deverão ofertar o valor para aquisição de combustível mais o valor
correspondente ao percentual da taxa de administração expresso em reais. Citamos alguns exemplos a título ilustrativo da composição dos preços a serem lançados no sistema
ComprasnetGO:

 

1ª Fase (Propostas) – Deverão ser lançados os valores unitários dos itens.
(Valores apenas para fins ilustrativos)

 



Proposta Valor do Combustível
“Item 01”

Percentual da Taxa Valor da Taxa

“Item 02”

1 R$ 1.188.000,00 5,0% R$ 59.400,00

2 R$ 1.188.000,00 4,5% R$ 53.460,00

3 R$ 1.188.000,00 3,5% R$ 41.580,00

4 R$ 1.188.000,00 2,0% R$ 23.760,00

5 R$ 1.188.000,00 1,0% R$ 11.880,00

 

 

2ª Fase (Lances) – Deverão ser ofertados os valores totais (global) do lote.

(Valores apenas para fins ilustrativos)

 

Lance
Valor do

Combustível
“Item 01”

Percentual da
Taxa

Valor da
Taxa

“Item 02”

Valor a ser lançado no
sistema

“Valor Global”

1 R$ 1.188.000,00 5,00 % R$
59.400,00 R$ 1.247.400,00

2 R$ 1.188.000,00 4,50 % R$
53.460,00 R$ 1.241.460,00

3 R$ 1.188.000,00 3,50 % R$
41.580,00 R$ 1.229.580,00

4 R$ 1.188.000,00 3,00 % R$
35.640,00 R$ 1.223.640,00

5 R$ 1.188.000,00 2,70 % R$
32.076,00 R$ 1.220.076,00

6 R$ 1.188.000,00 2,50 % R$
29.700,00 R$ 1.217.700,00

7 R$ 1.188.000,00 2,00 % R$
23.760,00 R$ 1.211.760,00

8 R$ 1.188.000,00 1,80 % R$
21.384,00 R$ 1.209.384,00

9 R$ 1.188.000,00 1,50 % R$
17.820,00 R$ 1.205.820,00

10 R$ 1.188.000,00 1,00 % R$ 11.880,00 R$ 1.199.880,00

11 R$ 1.188.000,00 0,85 % R$
10.098,00 R$ 1.198.098,00

12 R$ 1.188.000,00 0,75 % R$ 8.910,00 R$ 1.196.910,00

13 R$ 1.188.000,00 0,63 % R$ 7.484,40 R$ 1.195.484,40

14 R$ 1.188.000,00 0,50 % R$ 5.940,00 R$ 1.193.940,00

15 R$ 1.188.000,00 0,40 % R$ 4.752,00 R$ 1.192.752,00

16 R$ 1.188.000,00 0,33 % R$ 3.920,40 R$ 1.191.920,40

17 R$ 1.188.000,00 0,20 % R$ 2.376,00 R$ 1.190.376,00



18 R$ 1.188.000,00 0,15 % R$ 1.782,00 R$ 1.189.782,00

19 R$ 1.188.000,00 0,10 % R$ 1.188,00 R$ 1.189.188,00

20 R$ 1.188.000,00 0,02 % R$ 237,60 R$ 1.188.237,60

21 R$ 1.188.000,00 0,00 % R$ 0,00 R$ 1.188.000,00

22 R$ 1.187.406,00 - 0,05 % R$ 0,00 R$ 1.187.406,00

23 R$ 1.186.812,00 - 0,10 % R$ 0,00 R$ 1.186.812,00

24 R$ 1.185.030,00 - 0,25 % R$ 0,00 R$ 1.185.030,00

25 R$ 1.182.060,00 - 0,50 % R$ 0,00 R$ 1.182.060,00

26 R$ 1.176.120,00 - 1,00 % R$ 0,00 R$ 1.176.120,00

27 R$ 1.173.150,00 - 1,25 % R$ 0,00 R$ 1.173.150,00

28 R$ 1.170.180,00 - 1,50 % R$ 0,00 R$ 1.170.180,00

29 R$ 1.164.240,00 - 2,00 % R$ 0,00 R$ 1.164.240,00

30 R$ 1.158.300,00 - 2,50 % R$ 0,00 R$ 1.158.300,00

Obs.: O lance ofertado como exemplo no item 21 equivale a uma taxa administrativa de 0,00%, os lances ofertados à partir do item 22 equivalem a exemplos de taxa
administrativa “negativa”.

 

ANEXO II

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Pregão Eletrônico nº 06/2019-SECAMI

Processo nº 201900015001743

(A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado) Todos os campos são de preenchimento
obrigatório.

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Telefone/Fax:

Banco: Caixa Econômica
Federal

Art. 4º da Lei Estadual nº
18.634/2014

Agência: (nome/n°): Conta Corrente:

Dados do Signatário – para assinatura do contrato

Nome: Cargo:

Nacionalidade: Identidade: CPF:

Item
Especificações
do
Produto/Marca

Unidade Quantidade

Preço
Unitário
COM
ICMS
(R$)

Preço Total
COM
ICMS (R$)

Preço
Unitário
SEM
ICMS
(R$)

Preço Total

SEM
ICMS
(R$)

Valor Total da Proposta COM ICMS (por extenso):



Valor Total da Proposta SEM ICMS (por extenso):

Validade da proposta: 90 (noventa) dias.

Convênio ICMS? Sim – ( ) Não – ( )

- Informar, no que couber, a alíquota do ICMS.

- Declaro que nesta Proposta de Preços observou-se a aplicação do inciso XCI do artigo 6º do Anexo
IX do Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás (RCTE), revigorado pelo artigo 3º do
Decreto Estadual n° 7.569/2012, que trata da isenção do ICMS nas operações e prestação internas,
relativas à aquisição de bem, mercadoria e serviço por órgãos da Administração Pública Estadual,
ficando mantido o crédito (Convênio ICMS 26/03).

- As empresas sediadas no Estado de Goiás, beneficiadas pelo art. 8º, inc. VIII do RCTE –
Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás (Decreto nº 4.852/1997), deverão declarar-se
beneficiárias deste dispositivo legal, devendo demonstrar na memória de cálculo da desoneração do
ICMS, o desconto equivalente ao seu benefício, o qual deverá ser expressamente comprovado no
momento da apresentação da proposta.

- Declaro que nesta Proposta de Preços estão inclusos todos os demais tributos, encargos sociais e
trabalhistas, custos e direitos indiretos, embalagens, seguro, frete e até o destino e quaisquer outros
ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente aquisição e/ou serviço
e que estou de acordo com todas as normas pertinentes à matéria.

 

ANEXO III

 

MINUTA DO CONTRATO Nº _____/2019-SECAMI
 
Contrato para prestação de serviços de GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (QUEROSENE DE AVIAÇÃO
E GASOLINA DE AVIAÇÃO), EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS EM AEROPORTO/AERÓDROMO, COM PAGAMENTO POR MEIO DE
CARTÃO MICRO PROCESSADO (COM CHIP OU MAGNÉTICO), que entre si celebram o Estado de Goiás, através da Secretaria de Estado da Casa
Militar, e a empresa _________________________________________, nas condições que se seguem.

 

 

1. PREÂMBULO
 
Aos ___________ dias do mês de _______________ do ano de dois mil e dezenove (___/____/2019), o ESTADO DE GOIÁS, representado pelo Chefe da Procuradoria Setorial da
Secretaria de Estado da Casa Militar, Dr. Marcelo Borges Proto de Oliveira, brasileiro, advogado, OAB-GO nº 34.353, CPF nº 024.793.941-23, com domicílio funcional no
Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 9º Andar, Ala Leste, Setor Sul, Goiânia-GO, CEP: 74.015-908, por intermédio da Secretaria de Estado da Casa Militar, CNPJ nº 37.261.757/0001-
49, com sede na Rua 82, nº 400, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 9º Andar, Setor Sul, Goiânia-GO, CEP: 74.015-908, neste ato representado pelo Sr. Cel QOPM Luiz Carlos de
Alencar, brasileiro, casado, militar, residente e domiciliado em Goiânia-Goiás, portador da Carteira de Identidade nº 20.091, PMGO, e CPF 391.426.701-59, doravante denominado
CONTRATANTE e a empresa ________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____________, com sede na ______________, Bairro ___________, Cep: __________, neste
ato, representada pelo(a) ______________, portadora do CPF nº ___________ e Carteira de Identidade nº _______, doravante denominada CONTRATADA, resolvem assinar o
presente instrumento o presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de
combustível (querosene de aviação e gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em aeroporto/aeródromo, com pagamento por meio de cartão micro processado (com
chip ou magnético),  Processo Administrativo nº 201900015001743, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Estadual n° 17.928/12, suas alterações e exigências estabelecidas no
instrumento convocatório e seus Anexos, mediante as CLÁUSULAS e condições seguintes: 
 
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1. Este contrato decorre do procedimento licitatório realizado na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2019-SECAMI, objeto do Processo Administrativo
nº 201900015001743, estando as partes sujeitas aos preceitos da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e aplicando subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 10.520
de 17 de julho de 2002, a Lei Estadual nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012, o Decreto Estadual nº 7.468 de 20 de outubro de 2.011, e às normas vigentes relativas à matéria e às
cláusulas e condições seguintes, sendo ainda parte integrante do presente instrumento, a proposta comercial.
 
3. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
3.1. Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível
(querosene de aviação e gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em aeroporto/aeródromo, com pagamento por meio de cartão micro processado (com chip ou
magnético), visando ao abastecimento das aeronaves da Superintendência do Serviço Aéreo da Secretaria de Estado da Casa Militar do Estado de Goiás, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, por um período de 12 (doze) meses.

LOTE ÚNICO
ITEM DESCRIÇÃO QTD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

01

02

VALOR TOTAL DO CONTRATO :
 
PARA 12 (DOZE) MESES

R$ XX

      

 
4. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
4.1. Para o fiel cumprimento deste ajuste a CONTRATADA obriga-se a executar os objetos de acordo com as quantidades, descrições e critérios estabelecidos pela
CONTRATANTE, após o Chefe da Procuradoria Setorial da Secretaria de Estado da Casa Militar conferir eficácia ao contrato e mediante requisição e/ou ordem de serviço emitida



pelo setor requisitante e/ou gestor do contrato, obrigando-se ainda:
4.1.1 - Cumprir os prazos estipulados, bem como os termos de sua proposta comercial.
4.1.2 - Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório, bem como seus anexos.
4.1.3 - Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução dos fornecimentos constantes do objeto.
4.1.4 - Assegurar ao Contratante o direito de fiscalizar, sustar, mandar refazer qualquer fornecimento que não esteja de acordo com as normas ou especificações técnicas, sem ônus
para o Contratante, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização eximirá a Contratada de suas responsabilidades.
4.1.5 - Prestar fornecimentos que estejam devidamente regulamentados perante as normas reguladoras da atividade.
4.1.6 - Marcar, sempre que possível e em conjunto com o administrador/gestor, o dia e a hora para a entrega do objeto.
4.1.7 - Prestar fornecimentos constantes do objeto, conforme demanda solicitada pelo Gestor do Contrato.
4.1.8 - Será de responsabilidade da vencedora, todas as despesas em sua totalidade, e ainda as com tributos fiscais trabalhistas e sociais, que incidam ou venha a incidir, diretamente
e indiretamente sobre o objeto adjudicado.
4.1.9 - Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os produtos vendidos, bem como eventual custo de
frete na entrega.
4.1.10 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais constantes do presente instrumento, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte cinco) por
cento do valor inicial atualizado do contrato, desde que o pedido de acréscimo ou supressão ocorra em data anterior ao cumprimento integral deste e antes de efetuado o pagamento.
4.1.11 - Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas;
4.1.12 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, por sua culpa ou dolo durante a execução do Contrato, não eximindo sua
responsabilidade com a fiscalização ou o acompanhamento porventura efetuado pelo Contratante;
4.1.13 - Responsabilizar-se por quaisquer acidentes com seus empregados ou preposto quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e
demais exigências legais para o exercício das atividades;
4.1.14 - Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da Contratante, não eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações
pactuadas entre as partes;
4.1.15 - Cumprir, às suas expensas, todas as cláusulas contratuais que definam as suas obrigações;
4.1.16 - Manter estoque quantitativo suficiente para atender as necessidades da CONTRATANTE.
4.1.17 - Realizar os fornecimentos discriminados neste contrato sem qualquer ônus adicional.
4.1.18 - Assegurar o fornecimento de combustível de Aviação – AvGas e QAV/JET-A1 às Unidades de Abastecimento cadastradas, por meio da utilização de cartões de
abastecimento.
4.1.19 - Fornecer cartões de abastecimento em nome da contratante para cada uma das aeronaves do SAEG, de acordo com lista a ser fornecida após a assinatura do contrato.
4.1.20 - Realizar inspeções periódicas para verificar a qualidade da combustível objeto desta licitação.
4.1.21 - Fornecer o apoio de pista para executar o serviço de abastecimento, conforme normas de segurança preconizadas pela Agência Nacional do Petróleo – ANP, pelo Comando
da Aeronáutica e pela administração aeroportuária.
4.1.22 - Prestar todos os serviços dentro dos limites e no nível de qualidade referente à homologação concedida à Contratada. Auxiliar nas pesquisas de incidentes ou acidentes que
envolvam ou possam envolver o combustível utilizado no abastecimento das aeronaves, quando solicitado.
4.1.23 - Controlar os abastecimentos quanto à regularidade e qualidade dos combustíveis fornecidos
4.1.24 - Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sem interrupções por férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço ou demissão de empregados.
4.1.25 - Será utilizado o litro (L), como unidade de medida para o combustível licitado.
4.1.26 - A garantia prevista será de responsabilidade da CONTRATADA, obrigando-se a administrar o processo de garantia, inclusive nos casos de danos nas Unidades
Abastecedoras por ocasião da utilização de produto adulterado, caso seja comprovada essa alteração. No caso de identificação da adulteração de combustíveis ou infrações legais ou
normativas cometidas pelos estabelecimentos de abastecimento, a CONTRATADA será responsável pela representação junto às autoridades competentes, conforme o caso.
4.1.27 - Arcar com todo e qualquer custo proveniente da administração da garantia, tais como fretes, impostos, serviços de reparação, despesas com deslocamento de equipes,
comunicação, entre outros, será por conta e responsabilidade da CONTRATADA, sem qualquer ônus adicional para o SAEG.
4.1.28 - Possuir seguro contra acidentes do trabalho, responsabilidade civil e de danos à propriedade de terceiros, conforme regulamentado no Código Brasileiro de Aeronáutica A
CONTRATADA deverá designar seu PREPOSTO e o eventual substituto, comunicando formalmente a Contratante, em até 10 (dez) dias corridos após a assinatura do Contrato,
para representá-la durante toda a execução do Contrato, em atenção às disposições contidas no Art. 68 da Lei nº 8.666/1993 e no Art. 4º, Inc. IV do Decreto nº 2.271/1997.
4.1.29 - Apresentar até o dia 10 (dez) do mês seguinte a fatura/nota fiscal do combustível consumido até o último dia do mês anterior para ateste e conferência do Fiscal de contrato.
4.1.30 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na
época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE.
4.1.31 - Apresentar a Tabela de Preços praticada pela Refinaria, com periodicidade quinzenal, do valor do litro do Gasolina de Aviação - (GAV) e do Querosene de Aviação (QAV),
nos termos do art. 3.º da Portaria MF nº 463 de 6 de junho de 1991. Permitir auditoria, por parte da Contratante, a qualquer tempo, visando verificar exclusivamente os
procedimentos vinculados à prestação do serviço contratado.
 
5. CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1. Fiscalizar e inspecionar os serviços prestados, podendo rejeitá-los, quando estes não atender ao instrumento convocatório e seus anexos.
5.2. Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da Contratada, após a efetiva entrega dos serviços.
5.3. Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita do fornecedor, para que ele possa cumprir as suas obrigações, informações adicionais,
dirimir dúvidas e orientá-lo em todos os casos omissos, se ocorrer, desde que dentro das condições estabelecidas na aquisição.
5.4. Supervisionar, sempre que julgar necessário, a execução dos serviços, por intermédio do Fiscal (gestor do contrato) ou demais servidores que estiverem acompanhando o
abastecimento da aeronave.
5.5. Indicar locais, além dos já previstos no TR, necessários ao abastecimento das aeronaves.
5.6. Fornecer a relação de usuários a serem cadastrados para execução contratual.
5.7. Realizar o gerenciamento e fiscalização do contrato.
5.8. Solicitar a realização de teste para identificação de água no combustível, antes de realizar o abastecimento na rede credenciada.
5.9. Receber os serviços e realizar os respectivos pagamentos nos prazos, desde que atendidas as condições para tanto.
 
6. CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
6.1. O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da eficácia conferida pela Procuradora-Geral do Estado de Goiás, e a respectiva publicação no Diário
Oficial do Estado de Goiás, podendo ser alterado, prorrogado ou rescindido nos termos da legislação vigente, mediante aditamento contratual ou distrato.
 
7. CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS E DO PAGAMENTO
7.1. O valor do presente contrato é estimado em R$ xxxxxxxx (reais), sendo R$ xxxxxxxx (reais) relativo a prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de
combustíveis aeronáuticos no corrente exercício, devendo a despesa correr à conta da dotação 2019.16.01.04.122.4011.4011.03, do vigente orçamento, conforme Nota de Empenho
nº _______, de ___/___/___, e o restante a conta da dotação apropriada para o próximo exercício.



7.2. O pagamento será efetivado por meio de crédito em conta corrente aberta preferencialmente na “Caixa Econômica Federal”, em atenção ao disposto no art. 4º da Lei
nº 18.364, de 10 de janeiro de 2014. 
7.3. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária estabelecida no item 17 do Edital.
7.4. O pagamento será efetuado, mediante o processo normal de liquidação e liberação dos recursos financeiros pela Secretaria de Estado da Casa Militar.
7.5. A contratada deverá apresentar a nota fiscal relativa aos fornecimentos realizados, de forma independente, para o SAEG, considerando os fornecimentos ocorridos.
7.6. Os Operadores providenciarão para que a nota fiscal apresentada seja atestada pelo respectivo gestor do contrato e encaminhada a Secretaria de Estado da Casa Militar. O
pagamento acima referenciado será creditado em favor da contratada através de ordem bancária, na entidade bancária indicada na proposta, cabendo à interessada deixar bem claro
à contratante o nome e o endereço do banco, assim como os números da respectiva agência e da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.
7.7. O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua protocolização da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada. A Nota fiscal/Fatura tem que estar
devidamente atestada pelo respectivo operador (gestor do contrato), instrumento indispensável para o processamento das faturas mensais.
 
8. CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1. Constituem ilícitos administrativos, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, além da prática dos atos previstos nos arts. 81 e 86 da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993, a prática dos atos previstos no art. 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 ou em dispositivos de normas que vierem a substituí-los, cabendo as sanções previstas
nos arts. 86 e incisos I e II do art 87 da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
8.2. Nas hipóteses previstas no item 8.1, o interessado poderá apresentar sua defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da notificação do ato, sendo facultada a produção de
todas as provas admitidas em direito, por iniciativa e a expensas daquele que as indicou.
a) Quando necessárias, as provas serão produzidas em audiência previamente designada para este fim.
b) Concluída a instrução processual, a comissão designada ou, quando for o caso, o serviço de registro cadastral, dentro de 15 (quinze) dias, elaborará o relatório final e remeterá os
autos para deliberação da autoridade competente para aplicar a penalidade, após o pronunciamento da área jurídica.
8.3. Sem prejuízo do expresso no item 8.1, poderão ser aplicadas, a critério da CONTRATANTE, as seguintes penalidades:
a) Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar
o retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, será aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Estado,
por prazo não superior a 5 (cinco) anos, sendo descredenciado do  Cadastro  Unificado de Fornecedores do Estado - CADFOR, sem prejuízo das multas previstas em edital e no
contrato e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.
b) A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato ou instrumento equivalente, sujeitará a contratada, além das penalidades previstas no item 8.1,
a multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos aos seguintes limites máximos:
I –  10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou instrumento equivalente, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatário em
firmar o contrato ou retirar a nota de empenho, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
II – 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado;
III– 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.
Nota: A multa a que se refere a alínea b) não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas em Lei.
c) Para os casos não previstos item 8.3 a), a penalidade de suspensão será aplicada, conforme determinação do art. 81 da lei estadual nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012.
8.4. As sanções previstas nesta cláusula nona poderão ser aplicadas juntamente às do item 8.3 alínea b).
8.5. Conforme Decreto Estadual nº 9.142 de 22 de janeiro de 2018 serão inscritas no CADIN Estadual - Goiás as pessoas físicas ou jurídicas que tenham sido impedidas de celebrar
ajustes com a Administração Estadual, em decorrência da aplicação de sanções previstas na legislação pertinente a licitações e contratos administrativos ou em legislações de
parcerias com entes públicos ou com o terceiro setor.
8.6. Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa. A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela CONTRATANTE ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
 
9. CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO
9.1. O CONTRATANTE exercerá a gestão e fiscalização geral do objeto deste contrato, através da Superintendência do Serviço Aéreo da Secretaria de Estado da Casa Militar,
podendo, para esse fim, designar preposto(s), sem que essa fiscalização importe, a qualquer título, em responsabilidade por parte do CONTRATANTE.
9.2. A fiscalização verificará o cumprimento das obrigações contratuais, bem como a quantidade e qualidade dos serviços e aceitabilidade dos mesmos.
9.3. Fica concordado que a fiscalização não terá nenhum poder para eximir a CONTRATADA de qualquer obrigação prevista neste contrato.
9.4. A execução e o controle dos serviços serão acompanhados e fiscalizados por servidor do Estado, na condição de representante da CONTRATANTE (especialmente designado
Gestor do Contrato), o qual ficará responsável pelo atesto do cumprimento do objeto firmado, assim que devidamente comprovada a realização das despesas, mediante a
apresentação da primeira via da Nota Fiscal/Fatura;
9.5. O Gestor do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, comunicando à CONTRATADA, por escrito, e determinando o
que for necessário à regularização das falhas e/ou defeitos observados, fixando prazo para sua adequação quando preciso;
9.6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante/Gestor do Contrato deverão ser comunicadas e/ou solicitadas a seus superiores em tempo hábil
para a adoção das medidas convenientes.
9.7. Fica designado o Superintendente do Serviço Aéreo para acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato, na qualidade de Gestor legal, nomeado pela Portaria
nº__________, nos termos das disposições contidas nos arts. 51 a 54 da Lei Estadual nº 17.928/2012.
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO:
10.1. O presente instrumento deverá ser publicado, por extrato, na Imprensa Oficial, dentro do prazo máximo descrito no artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93.
 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO:
11.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto à formalização, execução ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitação, chamamento público ou procedimento
congênere, serão submetidos à tentativa de conciliação ou mediação no âmbito da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Administração Estadual (CCMA), na forma
da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018.
 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA:
12.1. Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitação, chamamento público ou procedimento congênere, acaso não puderem ser equacionados de
forma amigável, serão, no tocante aos direitos patrimoniais disponíveis, submetidos à arbitragem, na forma da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar
Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde já para o seu julgamento a CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os árbitros e renunciando expressamente à jurisdição e tutela do Poder Judiciário para julgamento desses conflitos,
consoante instrumento em Anexo.
 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DO FORO:
13.1. O presente contrato será objeto de oportuna apreciação junto ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Goiás.



13.2. Aos casos omissos deverão ser aplicados os seguintes diplomas legais: Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Estadual nº 17.928/2012, Decreto
Estadual nº 7.468/11, e, Lei Federal nº 8.666/93.
13.3. Fica eleito o foro da Comarca de Goiânia, capital do Estado de Goiás, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios acaso surgidos em decorrência do presente instrumento. E por
estarem acordes, assinam este instrumento os representantes das partes e as testemunhas, em três vias de igual teor e forma para que se alcancem os jurídicos e desejados efeitos.
 
PELA CONTRATANTE:

 

 

Dr Marcelo Borges Proto de Oliveira

Chefe da Procuradoria Setorial da Secretaria de Estado da Casa Militar

 

 

 

Luiz Carlos de Alencar - Cel QOPM

Secretário-Chefe da Casa Militar

 

 

PELA CONTRATADA:

 

 

TESTEMUNHAS:

 

 

ANEXO I AO CONTRATO Nº XX/2019-SECAMI

 

1) Qualquer disputa ou controvérsia relativa à interpretação ou execução deste ajuste, ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos patrimoniais
disponíveis, e que não seja dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realização de tentativa de conciliação ou mediação), deverá ser resolvida de forma definitiva por
arbitragem, nos termos das normas de regência da CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA).
1.1) A CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA) será composta por Procuradores do Estado, Procuradores
da Assembleia Legislativa e por advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissões compostas sempre em número ímpar maior ou igual a 3 (três)
integrantes (árbitros), cujo sorteio se dará na forma do art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuízo da aplicação das normas de seu
Regimento Interno, onde cabível.
1.2) A sede da arbitragem e da prolação da sentença será preferencialmente a cidade de Goiânia.
1.3) O idioma da Arbitragem será a Língua Portuguesa.
1.4) A arbitragem será exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento jurídico ao mérito do litígio.
1.5) Aplicar-se-á ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regência (incluso o seu Regimento Interno) da CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E
ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), na Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar
Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual nº 13.800, de 18 de janeiro de 2001, constituindo a sentença título executivo vinculante entre as partes.
1.6) A sentença arbitral será de acesso público, a ser disponibilizado no sítio eletrônico oficial da Procuradoria-Geral do Estado, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas em lei.
1.7) As partes elegem o Foro da Comarca de Goiânia para quaisquer medidas judiciais necessárias, incluindo a execução da sentença arbitral. A eventual propositura de medidas
judiciais pelas partes deverá ser imediatamente comunicada à CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), e
não implica e nem deverá ser interpretada como renúncia à arbitragem, nem afetará a existência, validade e eficácia da presente cláusula arbitral”.
 

Goiânia, ______ de ________ de 2019.
 

PELA CONTRATANTE:
 

 

Dr Marcelo Borges Proto de Oliveira

Chefe da Procuradoria Setorial da Secretaria de Estado da Casa Militar

 

 

 

 

Luiz Carlos de Alencar - Cel QOPM

Secretário-Chefe da Casa Militar

 

 

PELA CONTRATADA:

 



 

TESTEMUNHAS:

 

 

Goiânia, 13 de agosto de 2019.
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