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E D I T A L D E  P R E G Ã O  PRESENCIAL Nº 003/2013 
 

Processo nº 003/2013 
Abertura: dia 05 de Fevereiro de 2013 
Horário: 10:30 horas  
Tipo: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 
Objeto: Aquisição de combustíveis. 
 
O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA (RS), LUCIANO 
PEDRON, no uso de suas atribuições, por força do Decreto n° 006/2013, e em conformidade com o De-
creto n° 034/2010, alterado pelo Decreto n° 003/2011, torna público, para conhecimento dos interessados, 
que, na Prefeitura Municipal de Restinga Sêca, sito na Rua Moisés Cantarelli, nº 368, encontra-se aberta 
licitação na modalidade de PREGÃO, nos termos da Lei n.º 10.520 de 17-07-2002, e do Decreto Munici-
pal nº 028, de 14 de março de 2003, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas altera-
ções posteriores, encerrando-se o prazo para recebimento dos envelopes da PROPOSTA DE PREÇO e 
dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO no dia e até a hora acima mencionados, no seguinte local: Prédio 
da Prefeitura Municipal - Rua Moisés Cantarelli, nº 368, sala 14. 
 
1 - DO OBJETO:  

Item Descrição un Quant. Valor Unit. 
Valor To-

tal 
01 Gasolina comum L 19000 2,82 53.580,00 
02 Óleo diesel tipo B L 9000 2,13 19.170,00 

 
TOTAL GERAL ORÇADO: 72.750,00 

 
Obs: a) As quantidades mencionadas são estimadas para consumo em 2013, não se obrigando a Admi-
nistração pela aquisição total; 
b) Os combustíveis serão fornecidos com abastecimento na bomba da(s) contratada(s). 
 
2 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
2.1. Para participação no certame, o licitante, além de atender ao disposto no item 7 deste edital, deve 
apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não 
transparentes, sobrescritos  com os dizeres abaixo indicados, além da razão social e endereço completo 
atualizado: 

MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA - RS 
PREGÃO Nº 003/2013 
ENVELOPE Nº 001 
LICITANTE __________ 

 Sendo: 
 ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 
 ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
  
3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 
3.1. O licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro – servidor Norton Soa-
res, diretamente ou através de seu representante que, devidamente identificado e credenciado por meio 
legal, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse do representado. 
3.2. A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada fora dos envelopes.  
3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 
 a) se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, deverá ser apresentada 
cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; em se tratando de 
sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus 
administradores; no caso de sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de dire-
toria em exercício; em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, de-
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creto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações 
em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 
 b) se representante legal, deverá apresentar: 
 b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante devida-
mente reconhecida, em que conste o nome da empresa outorgante, bem como de todas as pessoas com 
poderes para a outorga de procuração, e, também, o nome do outorgado, constando ainda, a indicação de 
amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública;  ou 
 b.2) termo de credenciamento (conforme modelo no Anexo II deste edital) outorgados pelos 
representantes legais do licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de 
propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. Em ambos os casos (b.1 ou b.2), 
deverá ser acompanhado do ato de investidura do outorgante como dirigente da empresa. 
3.3.1. É obrigatória a apresentação de documento de identidade. 
 c) se empresa individual, o registro comercial, devidamente registrado. 
3.4. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o  creden-
ciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os 
fins deste procedimento licitatório. 
3.5. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a pre-
sença da licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas referentes à licitação. 
 
OBS.: Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, poderão ser apresentados 
em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, ou publicação em órgão da impren-
sa oficial. 
 
4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
4.1. No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, na presença dos licitantes e demais 
pessoas presentes à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes nºs 01 - 
PROPOSTA DE PREÇO e 02 - DOCUMENTOS. 
4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a parti-
cipação de nenhum licitante retardatário. 
4.3. O Pregoeiro realizará o credenciamento dos interessados, os quais deverão comprovar por meio de 
instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais e para a prática dos demais 
atos do certame. 
 
5 - PROPOSTA DE PREÇO – ANEXO I  - ENTREGA e DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
5.1. A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado, datilografadas ou impressas por meio ele-
trônico em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, redi-
gidas em linguagem clara, sendo a última datada e assinada pelo representante legal da empresa, prefe-
rencialmente nos moldes sugeridos no Anexo I deste edital, e deverá conter: 
       a) razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, telefone/fax/e-mail, e nome da 
pessoa indicada para contato; 
       b) declarações, a seguir relacionadas, assinada pelo representante legal do licitante: 
  b.1)  de que a proposta vigorará pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da 
data-limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º, da Lei nº 8.666/93 e art. 6º da Lei 
nº 10.520, de 17-07-2002; 
5.2. Condições de entrega: 
     5.2.1. O fornecimento dos combustíveis será efetuado através de abastecimento dos veículos da 
contratante diretamente na bomba da(s) contratada(s). 
  
5.3. Preço: 
 Deve ser ofertado preço unitário e total de cada item, indicado em moeda corrente nacional, 
em até três casas decimais após a vírgula, contendo ainda a descrição do produto ofertado. No preço 
proposto deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo, transpor-
te, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o forneci-
mento do objeto da presente licitação. 
5.4. Dotações Orçamentárias: 
Classificação Institucional 
10.304.0016.0.049.000 – Manutenção da Vigilância Sanitária 
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10.122.0015.2.052.000 – FMS – Manutenção de Gestão de Saúde 
 
Categoria Econômica: 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
Recursos Financeiros: 4760 (VISA) - 4011 (SMS) 
 
6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta de valor 
mais baixo e os das ofertas superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, na forma 
dos itens subseqüentes, até a proclamação do vencedor. 
6.2. Não havendo, pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão os 
autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 
6.3. No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores se-
rão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, em valores distintos 
e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a proclamação do vencedor. 
6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determi-
nação da ordem de oferta dos lances. 
6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao licitante, na 
ordem decrescente dos preços, sendo admitida a disputa para toda a ordem de classificação. 
6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às pe-
nalidades constantes no item 12 - DAS PENALIDADES deste Edital. 
6.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão 
do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para 
efeito de ordenação das propostas. 
6.9. Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de menor 
preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo, o Pregoeiro, negociar diretamente com o 
proponente para que seja obtido preço melhor. 
6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, os licitantes 
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, 
o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-o com os valores 
consignados em Planilha de Custos, decidindo, motivadamente, a respeito. 
6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Serão declarados 
vencedores os licitantes que apresentarem propostas de acordo com as especificações deste edital, com 
o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário por item. 
6.13. Serão desclassificadas: 
      a) as propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; as que contive-
rem opções de preços alternativos; as que forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvi-
das, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requi-
sitos do item 5; 
      b) as propostas que apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis. 
6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. 
6.15. Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o 
registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classifi-
cação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos. 
6.16. A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer infor-
mações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de Licitações deste Município, 
conforme subitem 13.1 deste Edital. 
6.17. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para continua-
ção dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 
 
7 - DA HABILITAÇÃO: 
7.1. Para fins de habilitação neste Pregão, o licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE Nº 02, 
os documentos de habilitação, abaixo relacionados, em via original ou cópia autenticada: 
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a) Cédula de identidade do responsável pela empresa; 
b) Registro comercial, Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor; 
c) Prova de inscrição no CNPJ; 
d) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Dívida Ativa da União e Certidão de Tributos Fede-

rais), Estadual e Municipal; 
e) Certidão negativa do INSS; 
f) Certidão negativa do FGTS; 
g) Prova de inscrição no cadastro Municipal (alvará); 
h) Prova de inscrição no cadastro Estadual (no RS=DIC); 
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (www.tst.jus.gov.br/certidao) 
j) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresenta-

dos na forma da lei, com a indicação do nº do Livro Diário, número de registro no Órgão competente 
e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos que comprovem a boa situação finan-
ceira da empresa. 

Obs: É vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, podendo aquele ser atuali-
zado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da pro-
posta. 
k) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 

em prazo não superior a 60 (sessenta) dias da data da apresentação do documento. 
l) Declaração de Idoneidade e que não há suspensão em contratar com a Administração Pública; 
m) Declaração de que não está descumprindo o disposto no art. 7°, inciso XXXIII, da Constituição Fede-

ral, assinada pelo representante legal da licitante. 
7.1.1. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação constante das letras “a” a “j”, pode-
rá ser substituída pelo seu Certificado de Registro de Cadastral - CRC, desde que seu objetivo social 
comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja dentro do prazo de validade1.  
 
OBS.: No caso do Certificado de Registro Cadastral válido, com algum dos documentos fiscais obrigató-
rios exigidos para o cadastro com o prazo de validade expirado, a licitante poderá anexá-lo como com-
plemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação.  
 
7.2. O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo 
prazo de 30 (trinta) dias, a partir da homologação do processo, devendo o licitante retirá-lo, após aquele 
período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 
 
7.3. Não poderão concorrer neste processo: 
a) consórcios de empresas ou agrupamento de pessoas, qualquer que seja sua forma de constituição; 
b) licitante que esteja suspenso temporariamente de licitar e contratar com a Instituição ou tenham sido 
declarados inidôneos para licitar ou contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios; 
c) concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquida-
ção; 
d) empresas estrangeiras que não funcionem no país. 
 
8 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO: 
8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor, 
sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
8.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a licitante e exami-
nará as ofertas subseqüentes e qualificação dos licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessi-
vamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, 
ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço 
melhor. 
8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a vencedora, pro-
porcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes para que manifestem a intenção de interpor recurso, 
esclarecendo que a falta dessa manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de 
recurso por parte do licitante. Constará na ata da Sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, 

                                                
1 Caso a empresa já possua cadastro anterior a este processo licitatório, deve anexar a Certidão Negativa de Débi-
tos Trabalhista no envelope de Habilitação, pois a mesma passou a ser exigida a partir de 2011. 
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bem como o registro de que todos os demais licitantes ficaram intimados para, querendo, manifestarem-
se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, 
proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo. 
9 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
9.1. Tendo o licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na Sessão Pública do Pregão, 
terá ele o prazo de 3 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso. 
9.2. Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública supracitada, terão o prazo de 3 (três) dias 
corridos para apresentarem as contra-razões, que começará a correr do término do prazo da recorrente. 
9.3. A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de admis-
sibilidade dos recursos. 
9.4. As razões e contrarrazões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao Pregoeiro, no 
endereço mencionado no preâmbulo deste Edital. 
9.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de re-
curso. 
 
10 – DO CONTRATO: 
10.1. Homologado o processo, a Instituição convocará o(s) licitante(s) vencedor(es) para no prazo de 3 
(três) dias úteis informar os dados do(s) representante(s) legais(s) da empresa (Cédula de identidade, 
C.P.F e Comprovante de residência) que assinará(ão) o contrato, dentre aqueles constantes do estatu-
to/contrato social, ou do procurador, que deverá apresentar instrumento de mandato específico para tal 
finalidade, com firma reconhecida em cartório Convocado para assinar o contrato, o licitante vencedor 
deverá comparecer no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da convocação, conforme 
artigos 62 e 64 da Lei nº 8.666/1993, e na hipótese da licitante vencedora não assinar o CONTRATO no 
prazo e condições estabelecidas, ficará sujeito à multa de 2% (dois por cento) do valor da proposta, além 
das demais penalidades cabíveis. 
10.2. . A licitante vencedora assinará CONTRATO de acordo com o modelo do ANEXO III. 
10.3. O contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2013, ou com o término do objeto contratado, con-
tados a partir da data de sua assinatura, podendo ser alterado atendendo a necessidade da administra-
ção, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/1993. 
10.4. Na hipótese de alterações no objeto de que trata este edital, serão observadas as disposições do art. 
65 da Lei nº 8.666/1993. 
10.5. É vedada a subcontratação do objeto desta licitação, no todo ou em parte. 
10.6. Na hipótese de descumprimento das cláusulas contratuais, a CONTRATADA ficará sujeita a multa 
de 2% (dois por cento) do valor do CONTRATO, além da aplicação das demais penalidades cabíveis. A 
Instituição poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 
prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada. 
10.7. Na hipótese de RESCISÃO pela inexecução total ou parcial do CONTRATO por parte da 
CONTRATADA, ficará a mesma sujeita às sanções previstas no art. 81, da Lei Federal nº 8.666/1993, 
atualizada pela Lei nº 8.883/1994. 
 
11 - DO PAGAMENTO E REVISÃO: 
11.1. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após a entrega de cada item e o correspondente 
recebimento por parte da secretaria responsável, mediante apresentação de Nota Fiscal. 
11.2. O pedido fundamentado de recomposição de preços não exime a CONTRATADA da responsabili-
dade do fornecimento sob pena de incorrer no presente em mora e inadimplemento com a aplicação das 
penalidades previstas, inclusive a rescisão contratual. 
11.3 - Caso ocorra atraso do pagamento por parte da contratante incidirá, sobre o valor em atraso, o per-
centual de 1% (um por cento) e a cada 30 (trinta) dias. 
 
12 – DAS SANÇÕES: 
12.3. O não-cumprimento de qualquer obrigação, sujeitará o fornecedor à multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor total da obrigação contratada. 
12.4. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002, o licitante, sem prejuízo das demais co-
minações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, impedido de licitar e contra-
tar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciado do Cadastro do Município, nos 
casos de: 
 a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 
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 b) apresentação de documentação falsa para participação no certame; 
 c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;  
 d) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 
 e) comportamento inidôneo; 
 f) cometimento de fraude fiscal; 
 g) fraudar a execução do contrato; 
 h) falhar na execução do contrato. 
12.5. Na aplicação das penalidades prevista no Edital, o Município considerará, motivadamente, a gravi-
dade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de apli-
cá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, "caput", da Lei nº 
8.666/93. 
12.6. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 
12.7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira 
que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
13.1. Qualquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpre-
tação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Restinga Sêca, setor de Licitações, 
sito na Rua Moisés Cantarelli, nº 368, ou pelos telefones (55)3261-3200 e fone/fax (55) 3261-4123, no 
horário compreendido entre 08:00 e 12:00 horas e das 13:30 as 17:30 horas, preferencialmente, com an-
tecedência mínima de 3 (três) dias da data marcada para recebimento dos envelopes. 
13.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente Pregão encon-
trar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, setor de Restinga Sêca. 
13.3. Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, automaticamente, 
para o primeiro dia útil ou de expediente normal subseqüentes aos ora fixados. 
13.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que os licitantes façam constar em sua documentação o 
endereço e os números de fax e telefone e e-mail. 
13.5. Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, poderão ser apresentados 
em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, ou publicação em órgão da impren-
sa oficial. 
13.6. O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratu-
ais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência do Município de Restinga 
Sêca, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8666/93, sobre o valor inicial contratado. 
13.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
13.8. A Administração poderá revogar a licitação por interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade, 
em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8666/93). 
13.9. São anexos deste Edital: 
 ANEXO I -  MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 ANEXO II -  MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 ANEXO III – MINUTA CONTRATO 
13.10.         Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Restinga Sêca, para 
dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, com expressa renúncia a outro 
qualquer, por mais privilegiado que seja. 

Restinga Sêca, 21 de janeiro de 2013. 
 
 

LUCIANO PEDRON 
Secretário Municipal de Saúde 

 
 

LISANDRA MARTA ENGLERT 
Secretária de Planejamento 

Examinado e de acordo com a legislação vigente 
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RUAN CARLOS SACOL 
Assessor Jurídico 
OAB/RS 86.051 

ANEXO I – PREGÃO Nº 003/2013 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS  

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto do Pregão nº 003/2013, acatando todas as 
estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo. 
 Subitem 5.1 do edital: 
 a) Razão Social, endereço/telefone/fax/e-mail: 
 b) Declaração, especificada na letra b.1):  
 Subitem 5.2 do edital: 
 a) Prazo de entrega no Município: Logo após assinatura do contrato. 
 Subitem 5.3 do edital: 

a) Preço unitário por item: (conforme itens 1 e 2 do 
edital) 
 

   
Obs.: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da pro-
posta da licitante com todas as características do objeto e exigências constantes no edital. Local e 
data. 
 Data: 
 

Nome: 
 
Assinatura: 
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ANEXO  II – PREGÃO Nº  003/2013 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO  
  
 Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) __________, portador(a) 
da cédula de identidade nº __________ e do CPF nº __________, a participar da licitação instaurada pelo 
Município de __________, na modalidade de Pregão, sob o nº  003/2013, na qualidade de 
REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa 
____________________, CNPJ nº _______________________, bem como formular propostas e praticar 
todos os demais atos inerentes ao certame. 
 
 Local e data. 
 _______________ 
 Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa 
 (firma reconhecida) 
 _______________ 
 Nome do dirigente da empresa 
 
Obs.: 1. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o  cre-
denciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licita-
tório. 
 2. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do documento exigido no subi-
tem 3.3. letra "b.2", do edital. 
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ANEXO III 
MINUTA CONTRATO – PREGÃO 003/2013 

CONTRATO DE FORNECIMENTO de combustível, que entre si celebram, de um lado, o Município de 
RESTINGA SÊCA (RS), pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Moisés Cantarelli,  nº 
368, inscrito no CNPJ sob nº 87.490.306/0001-51, neste ato representado pelo Secretário Municipal de 
Saúde Sr LUCIANO PEDRON, no uso de suas atribuições, por força do Decreto n° 006/2013, e em con-
formidade com o Decreto n° 034/2010, alterado pelo Decreto n° 003/2011, doravante denominado sim-
plesmente COMPRADOR e, de outro lado, XXXXXXXXXX, empresa  inscrita no CNPJ/MF sob nº 
XXXXXXXX, com sede na cidade de XXXXXXX, XXXXXXXX, neste ato representada por seu procurador, 
Sr. XXXXXXXX, RG nº XXXXXXXX, CPF nº XXXXXX, doravante denominada simplesmente 
VENDEDORA, tendo em vista a homologação de licitação para aquisição de combustíveis, lubrificantes e 
outros conforme o EDITAL DE PREGÃO nº 003/2013, de 23 de janeiro de 2013, e de conformidade com 
as Leis nºs 10.520/2002 e 8.666/93, mediante o estabelecimento das seguintes cláusulas: 
 
1.CLÁUSULA PRIMEIRA : OBJETO DO CONTRATO 

Item Descrição un Quant. Valor Unit. 
Valor To-

tal 
01 Gasolina comum L 19000   
02 Óleo diesel tipo B L 9000   

 
TOTAL GERAL:  

 
Obs: a) As quantidades acima são estimativas para consumo em 2013, não se obrigando a Administração 
pela aquisição total; 
b) Os combustíveis serão fornecidos com abastecimento na bomba da(s) contratada(s). 
 
2.CLÁUSULA SEGUNDA: DA ENTREGA E VIGÊNCIA CONTRATUAL: 
2.1. Para os itens referentes a tabela 1 o fornecimento será efetuado através de abastecimento dos veícu-
los da contratante diretamente na bomba da(s) Contratada(s). 
2.2. A(s) Contratada(s) deverá(ão) fornecer os produtos conforme solicitação da Secretaria de Saúde, em 
um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após cada solicitação. 
2.3. Este Contrato terá vigência a partir de sua assinatura até 31 de dezembro de 2013, ou até que se 
extingua o objeto contratado; 
2.4. A Contratada responsabiliza-se pela integridade e qualidade do produto quando da entrega à Contra-
tante, sendo vedada a subcontratação do objeto deste contrato, no todo ou em parte.  
 
3.CLÁUSULA TERCEIRA:PAGAMENTO e REVISÃO 
11.1. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após a entrega de cada item com o correspon-
dente recebimento pela Secretaria responsável, mediante apresentação de Nota Fiscal. 
11.2. O pedido fundamentado de recomposição de preços não exime a CONTRATADA da responsabili-
dade do fornecimento sob pena de incorrer no presente em mora e inadimplemento com a aplicação das 
penalidades previstas, inclusive a rescisão contratual. 
 
4.CLÁUSULA QUARTA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1. As despesas decorrentes da aquisição do objeto desse contrato serão atendidas pelas seguintes do-
tações orçamentárias: 
Classificação Institucional 
10.304.0016.0.049.000 – Manutenção da Vigilância Sanitária 
10.122.0015.2.052.000 – FMS – Manutenção de Gestão de Saúde 
Categoria Econômica: 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
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Recursos Financeiros: 4760 (VISA) - 4011 (SMS) 
 
 
5.CLÁUSULA QUINTA: RESCISÃO CONTRATUAL E DEMAIS SANÇÕES: 
5.1. A rescisão do contrato ocorrerá pelas causas e na forma previstas nos artigos 77, 78 e 79 da Lei Fe-
deral nº 8.666/93. 
Parágrafo Único. O descumprimento das obrigações assumidas neste contrato deverá ser objeto de co-
municação escrita, tendo a parte inadimplente o prazo de 5 (cinco) dias para alegar o que entender de 
direito. 
 
6.CLÁUSULA SEXTA: DA VINCULAÇÃO 
O presente contrato está vinculado ao Edital Pregão 003/2013. 
 
7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES: 
7.1. O não-cumprimento de qualquer obrigação, sujeitará a contratada à multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor total da obrigação contratada. 
7.2. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002, o licitante, sem prejuízo das demais co-
minações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, impedido de licitar e contra-
tar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciado do Cadastro do Município, nos 
casos de: 
 a) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 
 b) comportamento inidôneo; 
 c) cometimento de fraude fiscal; 
 d) fraudar a execução do contrato; 
 e) falhar na execução do contrato. 
7.3. Na aplicação das penalidades prevista no Edital, o Município considerará, motivadamente, a gravi-
dade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da contratada, podendo deixar de aplicá-las, se 
admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, "caput", da Lei nº 8.666/93. 
7.4. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 
7.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira 
que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
7.CLÁUSULA SÉTIMA: DO FORO 
 As partes elegem, de comum acordo, o Foro da Comarca de Restinga Sêca(RS), para dirimir even-
tuais controvérsias emergentes da aplicação deste contrato. 
 E, por estarem assim ajustados, assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, juntamente com as testemunhas abaixo firmadas. 

 Restinga Sêca, XX de XXXXX de XXXXXX 
 
 

LUCIANO PEDRON 
Secretário Municipal de Saúde 

 
Contratada 

 
RUAN CARLOS SACOL 

Assessor Jurídico 
OAB/RS 86.051 

 
Testemunhas: 
 
 
 
_____________________________                                         ______________________________ 
CPF:                                                                                           CPF: 
 


