
              
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Itaqui

Setor de Licitações e Contratos

EDITAL DE PREGÃO N° 006/2011

Licitação modalidade PREGÃO n° 011/2011

Tipo da Licitação: Menor preço por item

O Município de Itaqui -RS, torna público que, fará realizar licitação na modalidade 
PREGÃO, Presencial, do tipo menor preço por item, que será regida pela Lei federal n° 10.520, de 17 
de julho de 2002, Dec Municipal nº 4728/05, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei  
federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, Leis Municipais e Lei Complementar 123/06, consoante 
condições e especificações estabelecidas no presente Edital, e para conhecimento dos interessados, que 
às 09h 00min, do dia 31 de março de  2011, na sala de reuniões do Setor de Licitações,  o Pregoeiro 
Oficial do Município  estará  recebendo as propostas   para  a aquisição de combustíveis  para as 
Secretarias Municipais conforme descrição abaixo:

           Poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, cadastrados  
no Município de Itaqui ou não, que apresentarem toda a documentação exigida.

                      Não poderão participar, os interessados que se encontrem sob falência, concordata,  
concurso de credores, dissolução e liquidação qualquer que seja sua forma de constituição, empresas  
estrangeiras que não funcionem no País,  nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para 
licitar e contratar com a Administração Pública.

         Os envelopes, em número de 02 (dois) contendo a proposta financeira e os 
documentos de habilitação deverão ser entregues a Pregoeiro no local, data e horário seguintes:

Local: Sala de Reuniões do Setor de Licitações, situado à rua Bento Gonçalves n° 335, Centro, Itaqui-
RS
Data 31 de março de 2011.
Horário: 09h00min

1. DO OBJETO

    1.1 -   Constitui objeto da presente licitação a aquisição de combustíveis e derivados para 
as Secretarias Municipais, conforme descrição abaixo:

Item Descrição Quantidade
1 LITROS DE GASOLINA COMUM 42.000

2 LITROS DE ÓLEO DIESEL 36.000

3 LITROS DE ALCOOL ( ETANOL) 500
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Sendo assim divididos:

Secretaria das Relações Comunitárias, Defessa Social e Cidadania
 
Quantidade Unidade Item

2.000 Litro GASOLINA COMUM
Secretaria de Saúde

Quantidade Unidade Item
40.000 Litros GASOLINA COMUM
36.000 Litros Óleo Diesel

500 Litros ALCOOL COMBUSTIVEL(ETANOL)

1.2  -  OS  PRODUTOS  DEVEM  SER  ORIGINAIS,  NÃO  SENDO  ACEITOS  PRODUTOS 
RECICLADOS, SENDO QUE OS MESMOS DEVERÃO POSSUIR SELO DE QUALIDADE 
INMETRO, PRODUTOS DE ÓTIMA QUALIDADE.  
                       
2. DO CREDENCIAMENTO
2.1. Para  o  credenciamento,  os  proponentes  ou  seus  representantes  legais  deverão  se 
apresentar, no ato de entrega dos envelopes, ao  Pregoeiro, exibindo a Carteira de Identidade ou outro 
documento  equivalente,  dentro  dos  30  (trinta)  minutos  antes  do  horário  estipulado  para  a 
abertura do certame.

2.1.1. O  credenciamento  dos  representantes  legais  far-se-á  mediante  a  apresentação  e 
entrega  de  cópia  de  instrumento  público  de  procuração  ou  instrumento  particular  com  firma 
reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos  
pertinentes  ao  certame,  em nome  do  proponente.  Em sendo  sócio,  proprietário  ou  dirigente   da 
empresa proponente, deverá apresentar e entregar cópia do respectivo Estatuto, Contrato Social ou 
Ata de nomeação, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações  
em decorrência de tal investidura.

2.1.2. A  documentação referida acima, poderá ser apresentada por cópia não autenticada, 
neste  caso,  deverá  ser  apresentado  na  oportunidade  juntamente  com o  original  ao  Pregoeiro  do 
Município,  os  quais  serão  recebidos  condicionalmente  até  a  verificação  de  sua  autenticidade  e  
veracidade, se julgar necessário.

2.1.3. A não apresentação,  incorreção do documento  de credenciamento  ou ausência  de 
representante,  não importará na desclassificação da sua proposta no presente certame.  Contudo,  a 
licitante não poderá apresentar lances verbais, e nem fazer qualquer manifestação em nome da mesma 
na sessão do pregão.

2.1.4. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 à 6.18 e 7.3, deste edital,  
deverão apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento,  declaração, firmada por 
Contador ou Técnico Contábil, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno 
porte, optante pelo super simples.

2.1.5. As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o 
limite de 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos 
art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 à 6.18 
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e 7.3, deste edital, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que 
também apresentem, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, firmada por 
contador ou técnico contábil, de que se enquadram no limite de receita referido acima.

3. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES

3.1. A  reunião  para  recebimento  e  abertura  dos  envelopes  contendo  as  propostas 
financeiras e os documentos de habilitação será pública, dirigida por um Pregoeiro e realizada de 
acordo com a Lei n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 4728/05 e de conformidade 
com este Edital e seus anexos. 

3.2. No dia,  local  e  hora  marcados,  antes  do início da  sessão pública,  os  interessados 
devem comprovar,  por  meio  de instrumento  próprio,  poderes para formulação de ofertas  e lances 
verbais e, para a prática dos demais atos do certame, conforme especificado no item  2 deste Edital, 
momento em que serão credenciados.

3.3. Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não serão admitidos novos proponentes 
além  dos  credenciados,  dando-se  início  ao  recebimento  dos  envelopes  contendo  as  propostas 
financeiras e os documentos de habilitação, juntamente com a declaração avulsa de que trata o item 
‘6.2.7.3’ da habilitação.

3.4. Serão abertos, primeiramente, os envelopes contendo as  propostas financeiras, sendo 
feita sua conferência e posterior rubrica.

4. DA PROPOSTA FINANCEIRA

4.1. A proposta financeira deverá ser apresentada no local,  dia e hora determinados no 
preâmbulo deste Edital, em envelope individual, devidamente fechado e rubricado no fecho, contendo 
na sua parte externa:

Envelope 1: 

AO MUNICÍPIO DE ITAQUI
PREGÃO Nº 011/2011
ENVELOPE N.º 1 - PROPOSTA FINANCEIRA 
RAZÃO SOCIAL E TELEFONE DO PROPONENTE

4.2. A proposta financeira deverá ser apresentada em observância às seguintes exigências:

4.2.1. Ser apresentada em 01 (uma) via sem emendas, rasuras grotescas ou entrelinhas, se 
possível em papel timbrado do proponente e redigida com clareza em língua portuguesa, datilografada 
ou impressa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, devidamente datada e assinada na 
última folha e rubricada nas demais, pelo proponente ou seu representante legal.

4.2.2. Indicar  nome  ou  razão  social  do  proponente,  endereço  completo,  telefone,  fax  e 
endereço eletrônico (e-mail),  este  último  se  houver,  para  contato,  bem como:  nome,  estado civil,  
profissão, CPF, Carteira de Identidade, domicílio e cargo na empresa. 

4.2.3. Conter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de 
sua apresentação.
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4.2.4. A proposta financeira deverá:
 
4.2.4.1. Ser apresentada com cotação de preços, observado o objeto definido neste Edital e 
seus anexos, em moeda corrente nacional (R$), expressos em algarismos e por extenso, somente com 
dois dígitos após a virgula em caso de centavos, nas propostas que contiverem mais de dois dígitos 
após a virgula, serão considerados apenas dois dígitos após a virgula;

4.2.4.2. Conter  preço  unitário   do  item  em  questão  acompanhado  de  sua  expressão  por 
extenso;

4.2.4.3. Declarar expressamente que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e 
despesas, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos; 

4.2.4.4. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou 
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos 
de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo o veículo respectivo ser fornecido ao Município  
sem ônus adicionais; 

4.2.4.5. Conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição 
que induza o julgamento a ter mais de um resultado; 

4.2.4.6. Declaração expressa de que atende a todas as exigências constantes deste Edital e 
seus anexos, no tocante a prestação de serviços a ser efetuada;

4.2.4.7. Ser apresentada conforme modelo constante no anexo II do presente Edital. A 
não apresentação da proposta em conformidade com o modelo ensejará sua desclassificação, 
caso comprometa seu perfeito entendimento ou contenha condições contrarias àquelas fixadas 
no presente Edital e seus anexos, observado o disposto no item 4.4;

4.3. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos;

4.4. Serão  desclassificadas  as  propostas  que  não  atenderem às  exigências  do  presente 
Edital e seus anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis. 

5. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

5.1. Serão  proclamados  classificados  pelo  Pregoeiro,  o  proponente  que  apresentar  a 
proposta de menor preço, de acordo com o objeto deste Edital e seus anexos, utilizando como critério 
de julgamento para auferir  os preços excessivos,  os praticados pelo mercado,  e as propostas com 
preços  superiores  e  sucessivos  até  10%  relativamente  àquela  proposta  ou,  quando  não  forem 
classificadas no mínimo 3 (três) propostas dentro do percentual especificado, as 3 (três)  melhores  
propostas escritas, independentemente dos valores oferecidos.     

5.1.1. Aos proponentes proclamados, por item, conforme subitem anterior (5.1.), será dada 
oportunidade  para  nova  disputa,  por  meio  de  lances  verbais  e  sucessivos,  de  valores  distintos  e 
decrescentes.
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5.1.2 Pregoeiro  convidará  individualmente  as  licitantes  classificadas,  de  forma 
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de maior preço e, as demais,  
em ordem decrescente de valor.

5.1.3 A  desistência  em  apresentar  lances  verbais,  quando  convocado  pelo  Pregoeiro, 
implicará  na  exclusão  da  licitante  da  etapa  de  lances  verbais  e  na  manutenção  do  último  preço 
apresentado pelo mesmo, para efeito de classificação final das propostas para o item em disputa. 

5.2. Não  poderá  haver  desistência  dos  lances  ofertados,  sujeitando-se  o  proponente 
desistente às penalidades constantes no item 10 - Das sanções Administrativas, deste Edital.

5.3. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, definidas no objeto deste Edital 
e  seus  anexos,  exclusivamente  pelo  critério  de  menor  preço  por  item,  o  Pregoeiro  examinará  a 
aceitabilidade, quanto ao objeto e valor da primeira classificada, decidindo motivadamente a respeito.

5.4. Sendo  aceitável  a  proposta  de  menor  preço,  será  aberto  o  envelope  contendo  a 
documentação  de  habilitação  do  licitante  que  a  tiver  formulado,  para  verificar  o  atendimento  às 
exigências  para  habilitação  previstas  neste  Pregão,  salienta-se  ainda,  que  as  etapas   propostas  e 
habilitação são classificatórias.

5.5.  Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital pelo Pregoeiro.

5.6. Os  licitantes  deverão  concorrer  para  o  objeto  se  efetivamente  puderem contratar, 
sendo que uma vez julgados vencedores deverão contratar na sua integralidade, sob pena de perda do 
direito à contratação.

5.7. Se  a  oferta  não  for  aceitável  ou  se  o  proponente  não  atender  às  exigências 
habilitatórias,  o  Pregoeiro  examinará  as  ofertas  subsequentes,  verificando  a  sua  aceitabilidade  e  
procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta,  
sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto para o qual apresentou a 
sua proposta, ficando resguardada a possibilidade de negociação direta do Pregoeiro com o licitante  
vencedor, objetivando auferir menor preço, à interesse da Administração.

5.8. Da Sessão lavrar-se-á ata  circunstanciada,  na qual  serão registradas as ocorrências  
relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, pela comissão de apoio e pelos proponentes  
presentes.

5.9. Verificando-se,  no  curso da  análise,  o  descumprimento  de  requisitos  estabelecidos 
neste Edital e seus anexos, a proposta será desclassificada.

5.10.            Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na  
proposta específica, prevalecerão as da proposta. Já em divergência entre informações contidas nos 
documentos  exigidos pelo  Edital  e  em outros  apresentados,  porém não exigidos,  prevalecerão  às 
primeiras.

6. DA HABILITAÇÃO

6.1. Os  documentos  de  habilitação  deverão  ser  entregues  em  envelope  individual, 
devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado conforme indicado abaixo:
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Envelope 2:

AO MUNICÍPIO DE ITAQUI
PREGÃO N.º 011/2011
ENVELOPE N.º 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
(RAZÃO SOCIAL E TELEFONE DO PROPONENTE)

6.2. O licitante deverá apresentar os seguintes Documentos de Habilitação para participar do certame:

6.2.1. Relativos à Habilitação Jurídica:

6.2.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;

6.2.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para as 
sociedades  comerciais,  e,  no  caso  de  sociedades  por  ações,  acompanhado  dos  documentos 
comprobatórios de eleição de seus administradores;

6.2.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício;

6.2.1.4. Declaração,  conforme  instituída pelo Decreto  Federal  n.°  4.358-02,  que  atende ao 
disposto no art. 7.°, inciso XXXIII, da Constituição Federal que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de 
aprendiz a partir dos 14 anos.

6.2.2. Relativos à Regularidade Fiscal:

6.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), conforme o caso;

6.2.2.2. Alvará de funcionamento;

6.2.2.3. Prova de regularidade perante as Fazendas Federal (CND da dívida ativa da União e 
da Receita Federal), Estadual e Municipal do domicílio ou sede do proponente, na forma da lei;

6.2.2.4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 
por lei.

6.2.3. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:

6.2.3.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentados na forma da lei;

Observações:  É  vedada  a  substituição  do  balanço  por  balancete  ou  balanço  provisório,  podendo 
aquele ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de  
apresentação da proposta.
6.2.3.2. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, não superior a 30 (trinta) dias da data designada para apresentação do documento;

6.2.4. Relativos à Qualificação Técnica:
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6.4.1. Apresentação de 01 (um) ou mais atestados de capacidade técnica, que comprove já 
ter  fornecido material  constante do objeto desta licitação,  fornecido por pessoa jurídica de direito  
público ou privado, no qual se relacione o material fornecido, bem como, se foram cumpridos os  
prazos estabelecidos e o grau de satisfação. Tal atestado deverá ser fornecido pelas entidades, em 
papel timbrado, assinados e datados de no máximo 90 (noventa) dias antes da abertura da licitação.

6.2.5. Da Documentação Exigida:
                        
6.2.5.1 A  documentação  exigida  no  presente  Edital  deverá  ser  apresentada  em   rígida 
conformidade com os aspectos exigidos no mesmo, não sendo aceito qualquer tipo de pendência ou 
entrega de documentação em caráter condicional. 

6.2.5.2 - A documentação necessária para a Habilitação poderá ser substituída por Registro Cadastral 
emitido  pelo  Município  de  Itaqui,  desde  que  esteja  em conformidade  com o  disposto  na  Lei  n° 
8666/93,  exceto  quanto  aos  previstos  nos  itens  6.2.2.1,  6.2.2.3,  6.2.2.4  e  6.2.3.2.  referentes  a 
regularidade fiscal.

6.2.6. Disposições Gerais da Habilitação:

6.2.6.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original (que, 
nesse caso, ficarão retidos), ou em cópia autenticada por cartório competente, ou publicação em órgão 
da imprensa oficial ou em cópias simples, desde que acompanhadas dos originais para conferência e 
autenticação administrativa do Pregoeiro;

6.2.6.2. Não  serão  aceitos  "protocolos  de  entrega"  ou  "solicitação  de  documento"  em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.

6.2.6.3. A comprovação de regularidade de cadastramento e habilitação parcial no Sistema de Registro 
Cadastral  da  Prefeitura  será  efetuada  mediante  diligência  do  Pregoeiro  no  órgão  competente  da 
Prefeitura, no ato de exame do CRC, apresentado com a documentação.

7. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

7.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Edital, 
sendo este prazo preclusivo.

7.1.2. Caberá ao Secretário Municipal da Administração decidir sobre a petição no prazo de 
vinte e quatro horas.

7.1.3. Acolhida  a  petição  contra  o  ato  convocatório,  será  designada  nova  data  para  a 
realização do certame.

8. DOS RECURSOS

8.1. Ao final da sessão, após declaração do(s) vencedor(es) do certame, qualquer licitante 
poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, fato este que será registrado em 
ata, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias consecutivos para apresentação das razões 
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de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada  
vista em balcão imediata dos autos e cópia dos mesmos, mediante o pagamento de taxa de valor não 
superior ao cobrado pelo mercado para cada cópia reprográfica.

8.2. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo e será apreciado pelo 
Secretário Municipal da Administração.

8.3. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insusceptíveis de 
aproveitamento.

8.4. A  falta  de  manifestação  motivada  do  licitante  ao  final  da  sessão,  importará  a 
decadência  do prazo para recurso e adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor.

8.5. Os  autos  do  processo  administrativo  permanecerão  com  vista  franqueada  aos 
interessados, na Secretaria Municipal da Administração, na Sala da Comissão Licitações, à rua Bento 
Gonçalves, 335, Itaqui (RS).

8.6. Em caso de recurso o Sr.  Pregoeiro poderá suspender a adjudicação do objeto ao 
vencedor, até a decisão do mérito do recurso.

8.7. Decididos  os  recursos,  a  autoridade  competente  fará  a  adjudicação  do  objeto  da 
licitação ao(s) licitante(s) vencedor(es).

9. DOS PRAZOS

9.1 . O prazo  de  vigência  do  contrato  se  estenderá  enquanto  perdurar  o  exercício,  até  31  de 
dezembro do ano de 2011.

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Se o proponente vencedor recusar-se, injustificadamente, a manter o preço ofertado, a 
sessão será retomada e os demais  proponentes convocados, na ordem de classificação,  podendo o 
pregoeiro negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor, sujeitando-se o 
proponente desistente às penalidades seguintes, sem prejuízo da aplicação de outras cabíveis:

10.1.1. Multa  no  percentual  de  2%  (dois  por  cento)  sobre  o  valor  que  seria  objeto  da 
contratação.

10.1.2. O  proponente  que,  convocado  dentro  do  prazo  de  validade  da  sua  proposta,  não 
assinar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da  
execução  do  seu  objeto,  não  mantiver  a  proposta,  falhar  ou  fraudar  na  execução  do  contrato,  
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o  
Município e, será descredenciado do Sistema de Registro Cadastral da Prefeitura, pelo prazo de 3 
(três) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações  
legais.
11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

11.1. O  pagamento  será  efetuado  na  Tesouraria  da  Prefeitura  Municipal  de  Itaqui, 
semanalmente conforme emissão de laudo pela Secretaria competente.
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11.2. Para  o  efetivo  pagamento,  as  faturas  deverão  se  fazer  acompanhar  da  guia  de 
recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS relativa aos empregados utilizados na prestação 
do serviço e ainda, da guaia de ISS (Imposto Sobre Serviços) referente a retenção sobre o valor do  
serviço;

11.3. serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria.
 
12. Da Dotação Orçamentária

As despesas decorrentes da contratação  oriunda desta licitação correrão à conta da 
seguinte  dotação orçamentária :

Órgão 15 – Secretaria Municipal das Relações Comunitárias, Defesa Social e Cidadania
Unidade 01 - Departamento Administrativo
Projeto /AtividadeApoio a Situações de Emergênica
Elemento 3.3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo
Recurso 1 - Livre
Reduzido 1665-9

Órgão 07 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade 01 – Fundo Municpal de Saúde - Próprio
Projeto /Atividade 2059: Manutenção do Departamento de Saúde - ASPS
Elemento 3.3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo
Reduzido 1226

Projeto/Atividade: 2064 – Aquisição e Manutenção das Ambulâncias -ASPS
Elemento .3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo
Reduzido: 1250

Projeto/Atividade: 2070 – Vigilância Sanitária - Vinculado
Elemento .3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo
Reduzids: 1268

Projeto/Atividade: 2079 – Programa DST AIDS
Elemento .3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo
Reduzids: 1262

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. O presente  Edital  e  seus  anexos,  bem como,  a  proposta  do  proponente  vencedor, 
fazem parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição.

13.2. Fica  assegurado  ao  Município,  Poder  Executivo,  o  direito  de,  no  interesse  da 
Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando 
ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

13.3. Os  proponentes  assumem  todos  os  custos  de  preparação  e  apresentação  de  suas 
propostas e a Secretaria Municipal da Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses  
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
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13.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

13.5. Após  apresentação  da  proposta  não  caberá  desistência,  salvo  por  motivo  justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

13.6. 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 subseqüente, no horário e local aqui estabelecidos, desde que não haja comunicação da Secretaria  
Municipal da Administração e Setor de Licitações em contrário.

13.7. Acompanham este Edital os seguintes anexos: 

13.7.1. Anexo I - Minuta contratual;
13.7.2. Anexo II – Modelo de proposta financeira 
13.7.3. Anexo III – Modelo de Declaração que não emprega menor

13.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do 
início e se incluirá o do vencimento, vencendo-se os prazos somente em dias de expediente normais.

13.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento 
do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua  
proposta, durante a realização da sessão pública de pregão.

13.10. Qualquer modificação no presente Edital será divulgada pela mesma forma que se 
divulgou  o  texto  original,  reabrindo-se  o  prazo  inicialmente  estabelecido,  exceto  quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da proposta.

13.11. As  normas  que  disciplinam  este  Pregão  serão  sempre  interpretadas  em  favor  da 
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse da Administração, a  
finalidade e a segurança da contratação e os princípios jurídicos que regem as licitações.

13.12. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 
presente Edital e seus anexos deverá ser encaminhados ao Secretário Municipal da Administração ou 
ao Setor de Licitações, por escrito, até 2 (dois) dias úteis antes do prazo estipulado para início do 
certame, na Secretaria Municipal da Administração ou por meio do Fax: (0**55) – 3433-2323.

13.13. Fica eleito o Foro de Itaqui para dirimir controvérsias resultantes do presente Edital.

           Itaqui (RS),  em 03 de março de 2011.

Gil Marques Filho
                                                                        Prefeito Municipal
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Anexo I

MINUTA CONTRATUAL

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS  Nº ___/11

CONTRATO  DE  AQUISIÇÃO 
COMBUSTÍVEIS  E 
DERIVADOS  QUE  FAZ  O 
MUNICÍPIO  DE  ITAQUI  E  A 
EMPRESA .............

MUNICÍPIO  DE  ITAQUI,  Pessoa  Jurídica  de  Direito  Público  Interno,  doravante  denominado 
simplesmente MUNICÍPIO,  inscrito no C.N.P.J. sob nº 88.120.662/0001-46,  neste ato representado 
pelo Sr. Prefeito Municipal, Gil Marques Filho, brasileiro, maior, casado, residente e domiciliado nesta 
cidade, inscrito no C.P.F. sob nº 132.750.620-34 e portador da Carteira de Identidade nº 9003198786, 
residente e domiciliado nesta cidade , e a empresa ...., inscrita no C.N.P.J. sob nº ...., com sede na 
cidade de ...., à Rua ...., nº ...., CEP ...., neste ato representada por ...., bras. ...., ...., ...., ....., inscrito no  
C.P.F.  sob  nº  ....,  doravante  denominada  simplesmente  CONTRATADA,  perante  as  testemunhas 
nomeadas e firmadas, tendo em vista os  processos administrativos nº 88.373/11 e 88.939/11  Edital de 
Pregão nº  011/11,  pactuam o  presente  Contrato  de  Aquisição  de  Combustíveis  e  Derivados  para 
distribuição entre as Secretarias Municipais, que se regerá por toda a legislação aplicável a espécie e  
especialmente  pela  Lei  nº  8.666/93,  cujas  disposições  aplicam-se  a  este  contrato  irrestrita  e 
incondicionalmente a que os CONTRATANTES declaram conhecer, subordinando-se este contrato, 
ainda, as normas desta Lei e as cláusulas contratuais seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O objeto da presente licitação é a aquisição de combustíveis e derivados 
para as Secretarias Municipais conforme descrição abaixo:

Item Descrição Quantidade Valor unit. Valor total
1 LITROS DE GASOLINA 

COMUM 42.000

2 LITROS DE ÓLEO DIESEL 36.000

3 LITROS DE ALCOOL 
( ETANOL) 500

Sendo assim divididos:

Secretaria das Relações Comunitárias, Defessa Social e Cidadania
 
Quantidade Unidade Item

2.000 Litro GASOLINA COMUM
Secretaria de Saúde

Quantidade Unidade Item
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40.000 Litros GASOLINA COMUM
36.000 Litros Óleo Diesel

500 Litros ALCOOL COMBUSTIVEL (etanol)

CLAUSULA SEGUNDA - Pelos combustíveis  constantes neste contrato o MUNICÍPIO pagará a 
CONTRATADA a importância de R$ .... (.... Reais).

CLÁUSULA TERCEIRA - Os produtos deverão ser  entregues conforme solicitação do secretário 
Municipal, durante o horário de expediente, sem custo adicional, com observância aos artigos 73 e 74 
da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - Os  produtos deverão ser originais, não sendo aceito produtos reciclados, 
sendo que os mesmos deverão possuir selo de qualidade Inmetro.  

CLÁUSULA  QUINTA  -  O  pagamento  da  importância  mencionada  na  Cláusula  Segunda,  será 
efetuado na tesouraria da PMI, semanalmente conforme emissão de laudo pela Secretaria competente.

CLÁUSULA  SEXTA  -  O  não  cumprimento  das  obrigações  aqui  assumidas  sujeitará  a 
CONTRATADA ao pagamento de multas permitidas pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA SÉTIMA - As multas serão aplicadas a critério do MUNICÍPIO, atendendo a gravidade 
da infração, até o valor máximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato em cada caso, deduzindo-
se o valor correspondente do pleno ressarcimento dos danos respectivos, juros e correção monetária  
sobre esse ressarcimento.

CLÁUSULA OITAVA - Constituem motivos para alteração do contrato, os previstos no artigo 65 da 
lei de licitações devidamente justificados e comprovados; 

CLÁUSULA NONA -  Constituem motivo  para  rescisão deste  contrato os  previstos  no artigo 78, 
combinados com os artigos 79 e 80 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, ressalvado o disposto no 
artigo 77 quanto à inexecução total ou parcial do contrato via administrativa.

CLÁUSULA DÉCIMA - O MUNICÍPIO poderá cobrar judicialmente os valores correspondentes às 
importâncias decorrentes da imposição de penalidades, decorrentes do inadimplemento do presente 
contrato, caso o MUNICÍPIO tenha de recorrer aos meios judiciais para haver o que lhe foi  devido, 
além das cominações previstas neste instrumento, ficará a CONTRATADA sujeita ao pagamento da 
pena convencional de 10% (dez por cento), juros de mora de 1% (um por cento)  ao mês, despesas de 
processo, correção monetária e honorários, estes acordados desde logo em 20% (vinte por cento).

CLÁUSULA  DÉCIMA PRIMEIRA -  Fica  a  CONTRATADA  obrigada  a  manter  durante  toda  a 
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de  
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA  DÉCIMA  SEGUNDA  -  As  despesas  correrão  por  conta  da  seguinte  dotação 
orçamentária:

Órgão 15 – Secretaria Municipal das Relações Comunitárias, Defesa Social e Cidadania

Órgão 15 – Secretaria Municipal das Relações Comunitárias, Defesa Social e Cidadania
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Unidade 01 - Departamento Administrativo
Projeto /AtividadeApoio a Situações de Emergênica
Elemento 3.3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo
Recurso 1 - Livre
Reduzido 1665-9

Órgão 07 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade 01 – Fundo Municpal de Saúde - Próprio
Projeto /Atividade 2059: Manutenção do Departamento de Saúde - ASPS
Elemento 3.3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo
Reduzido 1226

Projeto/Atividade: 2064 – Aquisição e Manutenção das Ambulâncias -ASPS
Elemento .3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo
Reduzido: 1250

Projeto/Atividade: 2070 – Vigilância Sanitária - Vinculado
Elemento .3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo
Reduzids: 1268

Projeto/Atividade: 2079 – Programa DST AIDS
Elemento .3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo
Reduzids: 1262

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Fica eleito o Foro de Itaqui/RS para dirimir questões oriundas 
deste contrato, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e acordados, firmam o presente contrato em três vias de igual teor e valor  para 
um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo.

                                               Itaqui/RS, ....  de...........  de  2.011.                                                  

MUNICÍPIO DE ITAQUI
Gil Marques Filho
Prefeito Municipal

                                                           
CONTRATADA

TESTEMUNHAS :  _____________________    ________________________

13



              
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES

ANEXO II

Edital de Pregão 011/2011.

Modelo

Proposta Financeira

Razão Social do proponente:......................

C.N.P.J.:..................................................

           

Declaro para os devidos fins que os produtos apresentados preenchem todos os requisitos do 
Edital de Pregão nº 006/2011.

Item Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total
1 ---------------------------------------- -------------- ---------------- ----------------

2 ---------------------------------------- -------------- ---------------- ----------------

3 ---------------------------------------- -------------- ---------------- ----------------

Assinatura do Responsável.

(carimbo)
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Anexo III

 DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES

Local e Data

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
A/C Comissão Permanente de Licitações
Referência: Pregão Presencial nº 011/2011

Prezados (as) Senhores (as)

Declaro para os devidos fins e especialmente para a PREGÃO PRESENCIAL Nº 
011/2011, que a proponente ................................................................. (nome completo), inscrito 
no  CPF/MF  sob  n.º  ..............................................,  com  sede  na  cidade 
de  ......................................,  Estado  ................................,  à 
Rua/Av.  .............................................................................................  (endereço  completo),  não 
mantém em seu quadro de pessoal trabalhadores menores de 18 (dezoito)  anos em horário 
noturno de trabalho, ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer 
trabalho, trabalhadores menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir  
de 14 (quatorze) anos.

Local e data
Nome e assinatura do representante legal da proponente.
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