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DECRETO 393/2020
Publicação Nº 298749

 

MUNICIPIO DE FUNDÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO       
ESPIRITO SANTO 
27.165.182/0001-07
DECRETO  Nº 0000393/2020 
Data 10/09/2020 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

33.886,44

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO

OBRAS E INSTALAÇÕES

009300.2781200101.030

44905100000

0000485

1990000

TOTAL: 33.886,44

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 33.886,44 (trinta e três mil oitocentos e oitenta e seis reais  e quarenta e quatro centavos )
ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

6.610,62

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO

OBRAS E INSTALAÇÕES 153000044905100000

009300.2781200101.0300000485

27.275,82

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO

OBRAS E INSTALAÇÕES 154000044905100000

009300.2781200101.0300000485

TOTAL: 33.886,44

JOILSON ROCHA NUNES
PREFEITO MUNICIPAL DE FUNDÃO

MARCOS PEDRO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

DECRETO N°0259

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA

Câmara Municipal

AVISO DE RETIFICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N? 002/2020
Publicação Nº 298740

AVISO DE RETIFICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 079/2020

A Câmara Municipal de Fundão – Estado do Espírito Santo, por intermédio de sua Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, de-
signados pela Portaria CMF nº 039/2020, torna público para conhecimento dos interessados, que foi realizada correção no 
Edital de Licitação do Pregão Presencial nº 002/2020, que tem como objeto a contratação de pessoa jurídica especializada 
para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustível, pelo período de 12 (doze) meses, 
para atender o veículo oficial da Câmara Municipal de Fundão.

Tendo em vista que as alterações afetarão na formulação das propostas por parte dos licitantes, a sessão pública de jul-
gamento fica reagendada para 28/09/2020, às 15h00.
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A retificação do edital ficará à disposição de forma impressa na Câmara Municipal de Fundão, no horário de 12h às 18h, 
sendo também disponibilizada no site: www.camarafundao.es.gov.br, no link licitações online, e poderá também ser re-
querida por e-mail: cpl@camarafundao.es.gov.br e, por fim, disponível no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo, 
na publicação do dia 15 de setembro de 2020.

Onde se lê:

Entrega dos envelopes: no dia 11 de setembro de 2020, de 12h às 14h, junto à Comissão Permanente de Licitação da 
Câmara Municipal de Fundão, situada na Rua São José, nº 135, 1º Andar, Centro – Fundão – ES.

Credenciamento: 11 de setembro de 2020, das 14h às 14h30, no mesmo local.

Abertura dos envelopes: 11 de setembro de 2020, às 15h00, no Plenário Floriano Médici, situado na Rua São José, nº 135, 
1º Andar, Centro – Fundão – ES.

Leia-se:

Entrega dos envelopes: no dia 24 de setembro de 2020, de 12h às 14h, junto à Comissão Permanente de Licitação da 
Câmara Municipal de Fundão, situada na Rua São José, nº 135, 1º Andar, Centro – Fundão – ES.

Credenciamento: 24 de setembro de 2020, das 14h às 14h30, no mesmo local.

Abertura dos envelopes: 24 de setembro de 2020, às 15h00, no Plenário Floriano Médici, situado na Rua São José, nº 135, 
1º Andar, Centro – Fundão – ES.

Onde se lê:

2 - DA DIVULGAÇÃO, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

2.4. A impugnação do edital deverá ser apresentada ao protocolo da Câmara Municipal de Fundão, ou, enviado para o 
endereço eletrônico cpl@camarafundao.es.gov.br até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão 
Pública, seguindo as condições e os prazos previstos no Art. 41 da Lei nº 8.666/93.

2.5. A impugnação do edital deverá ser dirigida ao Pregoeiro, indicando os números do Pregão e do Processo Administra-
tivo, assim como o telefone e o e-mail do impugnante.

2.5.1. No pedido de impugnação deverá ser juntado documento que comprove a aptidão do signatário para tal feito.

2.6. O(a) Pregoeiro(a) decidirá sobre a impugnação no prazo de 3 (três) dias úteis, informando ao interessado sobre o 
deferimento ou indeferimento do pedido.

2.7. No caso de acolhimento da impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

Leia-se:

2 - DA DIVULGAÇÃO, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

2.4. A impugnação do edital deverá ser apresentada ao protocolo da Câmara Municipal de Fundão, ou, enviado para o 
endereço eletrônico cpl@camarafundao.es.gov.br até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão 
Pública, cujo julgamento e resposta se dará em até 3 (três) dias úteis, conforme Art. 41, § 1º da Lei nº 8.666/93.

2.5. A impugnação do edital deverá ser dirigida ao Pregoeiro, indicando os números do Pregão e do Processo Administra-
tivo, assim como o telefone e o e-mail do impugnante.

2.5.1. No pedido de impugnação deverá ser juntado documento que comprove a aptidão do signatário para tal feito.

2.6. No caso de acolhimento da impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

Onde se lê:

5 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.2. Não serão aceitos os envelopes de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação enviados por correio, deixados na 
Câmara ou protocolados no Setor de Recepção e Protocolo.

Leia-se:

5 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
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5.2. Serão aceitos envelopes de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação enviados pelos Correios, deixados na 
Câmara ou protocolados no Setor de Recepção e Protocolo, até a data e horário para abertura dos envelopes: 24/09/2020 
às 15h.

Onde se lê:

6 - DA PROPOSTA DE PREÇO

6.8. Enviar juntamente com a proposta, relação com a rede de postos credenciados,tendo que obrigatoriamente ter no 
mínimo 01 (um) posto credenciado no município de Fundão/ES.

6.9. Nos preços propostos deverão estar contidos todos os custos diretos e indiretos, tributos, taxas, tarifas, encargos 
sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos. 
Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados serão conside-
rados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo o serviço 
ser prestado a Câmara Municipal de Fundão – ES.,sem ônus adicional.

(...)

Leia-se:

6 - DA PROPOSTA DE PREÇO

6.8. Nos preços propostos deverão estar contidos todos os custos diretos e indiretos, tributos, taxas, tarifas, encargos 
sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos. 
Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados serão conside-
rados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo o serviço 
ser prestado a Câmara Municipal de Fundão – ES.,sem ônus adicional.

(...)

Onde se lê:

11 - DAS ORIENTAÇÕES SOBRE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

11.1. As informações relativas a forma e as especificações de prestação de serviços, estão descritas nos itens 4, 5, 6 e 7 
do TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO 1.

11.2. A Câmara Municipal de Fundão/ES, por intermédio do Gabinete da Presidência, após homologação do certame, 
convocará a empresa vencedora da licitação para assinar o contrato administrativo no prazo de até 05 (cinco) dias úteis.

Leia-se:

11 - DAS ORIENTAÇÕES SOBRE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

11.2. A Câmara Municipal de Fundão/ES, por intermédio do Gabinete da Presidência, após homologação do certame, 
convocará a empresa vencedora da licitação para assinar o contrato administrativo no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, 
sendo possível o envio do contrato pelos Correios, com aviso de recebimento (AR) ou por meio eletrônico.

11.3. A CONTRATADA deverá operar, por meio de rede de postos credenciados, no momento da assinatura do contrato, no 
mínimo, com 01 (um) posto no município de Fundão/ES, sendo que os postos restantes deverão ser credenciados no prazo 
máximo previsto de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da formalização do Contrato.
11.4. Caso a CONTRATADA não possua posto credenciado no município de Fundão onde se exige apenas 1 (um) posto, deverá 
ser credenciado preferencialmente o posto já utilizado pela CONTRATANTE, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos 
após a assinatura do contrato.

Onde se lê:

ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA

8. DO PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE COBRANÇA

8.3. Os documentos de cobrança deverão ser encaminhados pela CONTRATADA, para o e-mail: contratos@camarafundao.
es.gov.br, onde o servidor encarregado pelo setor providenciara a juntada dos documentos ao processo de origem do 
contrato.

Leia-se:

ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA
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8. DO PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE COBRANÇA

8.3. Os documentos de cobrança deverão ser encaminhados pela CONTRATADA, para o e-mail: contratos@camarafundao.
es.gov.br, onde o servidor encarregado pelo setor providenciará a juntada dos documentos ao processo de origem do con-
trato, ou a CONTRATATA deverá disponibilizar módulo especial financeiro para consulta das notas fiscais e/ou faturas, rela-
tórios analíticos, sintéticos e outros para que o servidor encarregado pelo setor proceda a conferência/atesto das cobranças.

Fundão/ES, 10 de setembro de 2020.

ROBERTA BATISTIN DA CRUZ

Pregoeira Oficial

Portaria CMF nº 39/2020


