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     EDITAL nº 33/18 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/18 

 

ABERTURA DA PROPOSTA:  04/10/2018 

HORA:  10:00 HS 
 
LOCAL: Setor de licitações da Prefeitura Municipal de Rosário do Sul, localizada na Rua Amaro Souto nº 
2203 bairro Centro CEP- 97.590-000 
O MUNICÍPIO DE Rosário do Sul, RS, torna público que se encontra aberta a licitação, na modalidade Pregão 

Presencial, autorizada menor taxa administração, possibilitados valores negativos   através de 

Proc. Adm nº 0485/18, sob a forma  processando-se nos termos da Lei Federal n.º 10.520/2002 de 17 de 
julho de 2002, Lei Complementar nº 123/06  e suas alterações, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 
8.666/93 e alterações posteriores e as cláusulas e condições deste edital. 
 

1 - OBJETO  LICITADO: 

 

1.1. A presente licitação através da modalidade de Pregão Presencial, que  
tem por objeto: Contratação de empresa especializada no gerenciamento, controle e 
pagamento de combustíveis, através de rede de postos credenciados pela gerenciadora, 
utilizando dispositivo eletrônico identificador dos veículos e máquinas, com sistema 
informatizado,  para o acompanhamento, controle e pagamento das transações realizadas 
da frota de veículos e máquinas da PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL/RS, 
observando as especificações estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I. 

 
2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da 
contratação, que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos. 
 

2.1. Das Condições Gerais: 
2.1.1. As quantidades estabelecidas no Anexo I deste Edital são estimadas para serem 

realizadas dentro do período de vigência do contrato (12 meses), podendo, entretanto, haver acréscimo ou 
supressão, nos termos do artigo 7°, § 2°, inciso III e artigo 65, ambos da Lei 8.666/93.  

2.1.2. As empresas interessadas deverão ter pleno conhecimento dos termos constantes deste 
Pregão Presencial e das condições gerais e particulares do objeto da licitação, não podendo invocar 
qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e de seu 
integral cumprimento. 
 

2.2. Das vedações: 
2.2.1.  Será vedada a participação de empresas na licitação quando: 
a) Declaradas inidôneas por ato do Poder Público; 
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       b) Sob processo de falência ou concordata; 
c) Impedidas de contratar ou licitar com a Administração Pública; 

       d) Reunidas em consórcio. 
 

2.3.  DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE- (Lei Comnplementar 
123/06): 

 
Art. 42.  Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e d

as empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato.    (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 155, de 2016)      Produção de efeito 

Art. 43.  As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação 
em certames licitatórios, deverão apresentar toda adocumentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.   (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, 
de 2016)      Produção de efeito 

§ 1
o
  Havendo alguma restrição na comprovação 

da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, 
cujo termoinicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável 
por igual período, a critério da administração pública, para regularização da 
documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas 
oupositivas com efeito de certidão negativa.  (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016)      Produção de efeito 

§ 2
o
  A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1

o
 deste artigo, implicará decadência do direito 

à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n
o
 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. 

Art. 44.  Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 

§ 1
o
  Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
§ 2

o
  Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1

o
 deste artigo será de até 5% (cinco por 

cento) superior ao melhor preço. 
Art. 45. Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte 

forma: 
I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço 

inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
II - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I 

do caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1
o
 e 2

o
 do art. 44 

desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1
o
 e 2

o
 do art. 44 desta Lei Complementar, será realizado sorteio entre elas para 

que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
§ 1

o
  Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput deste artigo, o objeto licitado será adjudicado 

em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
§ 2

o
  O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte. 
§ 3

o
  No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada 

para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 
 

 
3 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp155.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp155.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp155.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp155.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp155.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp155.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp155.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp155.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art44
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art44
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art44
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art44
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3.1. As empresas licitantes deverão entregar, no dia e hora marcados, na Prefeitura Municipal 
de SÃO JERÔNIMO/RS, 02 (dois) envelopes com as seguintes indicações externas: 

 

ENVELOPE nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 
Pregão Presencial nº. 033/18 - A Prefeitura Municipal de Rosário do Sul/RS 

A/C Setor de Licitações 
Abertura: (dia, mês, ano e horário) 

Licitante: (denominação social completa da empresa e nº CNPJ/MF) 
 

ENVELOPE nº. 02 - DOCUMENTAÇÃO: 
Pregão Presencial nº. 033/18 - A Prefeitura Municipal de Rosário do Sul/RS 

A/C Setor de Licitações 
Abertura: (dia, mês, ano e horário) 

Licitante: (denominação social completa da empresa e nº CNPJ/MF) 

 

4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

 
OBS: É REQUISITO FUNDAMENTAL, para participar da fase de lances, que a documentação de 
credenciamento do representante legal ESTEJA FORA dos envelopes de número 01 (proposta) e de número 
02 (documentação).  
4.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, no dia, hora e local, 
mencionados no preâmbulo deste edital, diretamente, por meio de seu representante legal, ou através de 
procurador regularmente constituído, que devidamente identificado e credenciado, com os seguintes dados: 
Nome Completo, RG, CPF, telefone e endereço residencial. Será o único admitido a intervir no procedimento 
licitatório, no interesse da representada. 
4.2. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 
4.2.1.Se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, deverá 
apresentar: 
a) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado em se tratando de 
sociedades comerciais e; 
b) No caso de sociedades por ações acompanhado de documento de eleição de seus administradores,  
e ainda; 
c) Em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País de decreto 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, registro 
comercial, se empresa individual; 
d) Fotocópia do documento de identidade, ou carteira de motorista. 
4.2.2.  Se representada por procurador, preposto ou credenciado, a licitante  deverá apresentar, além do 
item 4.2.1  (A, B e C), os seguintes documentos. 
a) Instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante reconhecida, em 
que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, em especial o nome da 
empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do 
outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou  
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b) Carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante,  comprovando a 
existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos 
inerentes ao certame. 
c) Fotocópia do documento de identidade, ou carteira de motorista do procurador regularmente 
constituído. 
 
4.2.3. Declarações: 
a) Declaração assinada pelo representante legal da empresa,  ou contador,  ou ainda documento emitido por 
órgão competente, para as empresas que se enquandram como microempresa ou empresa de pequeno 
porte,  Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações. 
b) Declaração que a empresa está ciente e de que cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação, sob 
pena de não participar da licitação, nos termos do art. 4º, VII da Lei n. 10.520/02 e Decreto Municipal n. 
4522/14. 
 

Obs: Caso as Declarações citadas, não tenham sido assinadas por sócio-gerente ou diretor da empresa, 
identificado no Ato Constitutivo, as mesmas deverão vir acompanhadas de “Procuração” que conceda 
poderes ao signatário das Declarações ou através da carta de Credenciamento referido neste edital. Ou 
ainda  estejam faltando na hora do  credenciamento (assinatura/própria declaração), poderá o 
representante, elaborar tal documento.  

Obs: Estas declarações deverão ser fora dos envelopes. 
 

4.3. Será aceita a participação de empresas sem a presença do representante legal, desde que 
a mesma identifique-se com o ATO CONSTITUTIVO, fora dos envelopes 01-(proposta) e 02-
(documentação), juntamente com as declarações já citadas acima (4.2.2- “d”, “e”). 
 

5 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

 
5.1. Após o Credenciamento, serão recebidos os envelopes nºs 01 - PROPOSTA  e  02 – 

DOCUMENTAÇÃO. 
 

6 - DA PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE Nº 01: 

 
6.1 As propostas de preços devem, obrigatoriamente, preencher os seguintes requisitos e 

atender aos padrões abaixo estabelecidos.  
6.1.1 Datilografadas ou digitadas, preferencialmente, em uma (01) via, sem rasuras, emendas, 

entrelinhas ou ressalvas, entregues no local, dia e hora preestabelecidos no Edital, contendo a 
identificação da empresa, endereço, telefone, E-mail, número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – 
CNPJ, rubricadas todas as folhas pelo representante legal e assinada a última, sobre o carimbo com nome, 
identidade ou CPF.  

6.1.2. Serão considerados, para fins de julgamento, a taxa percentual ( item 1.2.- da proposta), e 
o valor GLOBAL ( item 1.1. da proposta) equivalente a mesma, no máximo, DUAS CASAS decimais após a 
vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também em eventual contratação. Será(ão) 
desclassificada(s) a(s) proposta(s) com preço manifestamente inexeqüível ou superior aos praticados no 
mercado, nos termos do art. 48, II da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
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6.1.3. Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a aquisição dos 
produtos, objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional 
devido a erro ou má interpretação de parte da licitante. 

6.1.4. A quantidade do item indicado no Anexo I, poderá sofrer alterações para mais ou para 
menos, conforme disposto no art. 65, § 1º da Lei 8.666/93. 

6.1.5.Conter a especificação clara e sucinta do objeto a ser oferecido, e, também apresentar: 
a)  prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a 

partir da data de entrega das propostas. 
6.2. Caso venha a verificar-se qualquer divergência nas informações constantes da proposta de 

preços, pertinentes a valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecerá, para todos os efeitos, o 
registro efetuado por extenso. 

6.3. A entrega dos envelopes contendo a proposta de preços e a respectiva documentação 
significará expressa aceitação, pelas licitantes, de todas as disposições deste edital. 

6.4.  Todo e qualquer fornecimento de produtos fora do estabelecido neste edital, em 
desacordo com as especificações, será imediatamente notificado à(s) licitante(s) vencedora(s), que ficará 
(o) obrigada(s) a substituir prontamente os produtos, correndo por sua conta e risco tais substituições, 
sendo-lhes aplicadas, também, as sanções previstas neste edital. 

6.5. Deverá constar na proposta o valor cobrado para emissão, de primeira e segunda via dos 
cartões,  devendo ser observo o valor máximo previsto na pesquisa. 
 

7 - DA DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE N º 02: 

A documentação deverá ser apresentada em envelope lacrado e deverá ser apresentada em 01 
(uma) via, original ou cópia autenticada por Tabelião,  ou publicação em órgão de imprensa oficial, ou 
Servidor Municipal os seguintes documentos: 
 

7.1. Habilitação Jurídica: 
 

a) registro comercial, para empresa individual; 
b) ato constitutivo, em vigor, devidamente registrado, para as sociedades comerciais, e, no 

caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus 
administradores, caso não seja entregue por ocasião de credenciamento;  

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis (sociedades simples), acompanhada 
de prova da diretoria em exercício;  

d) 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;  
 

Obs: O Registro Comercial (Ato constitutivo), quando apresentado junto com o credenciamento, fica o 
licitante desobrigado de apresentar dentro do envelope de habilitação. 

 
7.2. Habilitação Fiscal e Trabalhista: 

 
a) 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; 
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b) Certidão, prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela secretaria 
da Receita Federal do Brasil- RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional- PGFN(Certidão Conjunta Negativa).  

c) Certidão Negativa de Débito junto ao Estado, sede da empresa; 
d) Certidão Negativa de Débito junto ao Município,  sede da empresa; 
e) Certificado de Regularidade de Situação - FGTS; 
f) Situação perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF), 

conforme Instrução Normativa da SRF nº 200, de 13 de setembro de 2002. 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),  Dec. 5.452 ( 01/05/1943), Lei 12.440 de 

07/07/2011, Resolução 1470 24/08/2011. 
 

Obs: Todas Negativas deverão estar com o prazo de validade vigente. 
 
7.3. Habilitação Técnica: 

 
a) Apresentar no mínimo: 

 
a.1.) 01 (um) atestado de capacidade técnica, emitido em nome da licitante, por pessoa jurídica 

de direito público ou privado,  que comprove a aptidão da licitante para atender o objeto licitado, devendo 
ser pertinente com as exigências constantes do edital e seus anexos. O(s) atestado(s), deverá(ão) 
comprovar que a licitante já prestou o serviço de gerenciamento do abastecimento de veículos, prestados 
por postos credenciados.  

 
b) Apresentar relação de no mínimo: 
 
b.1)  03 (três) postos de combustíveis credenciados, na cidade de Rosário do SWul/RS; 
b.2)  15 (Quinze) postos  de combustíveis credenciados, em um raio de 100 km da sede do 

Municipio de Rosário do Sul/RS. 
b.3) Ou Declaração assinada pelo representante legal, com firma reconhida, de que irá 

apresentar os itens 7.3 (b.1 / b.2),  quando da assinatura do contrato. 
 
7.4. Qualificação Econômica: 

 
a). Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo(s) 

cartório(s) distribuidor(es) da sede (matriz) da pessoa jurídica, com data não superior a 60 (sessenta) dias 
da data limite para recebimento das propostas, se outro prazo não constar do documento. 

 

b). Balanço patrimonial e Demonstrativo do Resultado do Exercício do último exercício social, 
podendo ser aceitas as demonstrações do penúltimo exercício social somente até 4 (quatro) meses do 
encerramento do último, tendo-se por referência a data prevista no Contrato, Estatuto Social ou Registro 
Comercial, para elaboração das demonstrações contábeis anuais, vedada a sua substituição por balancetes 
provisórios. O Balanço Patrimonial e as Demonstrações de Resultado do Exercício deverão ser apresentadas NA 
FORMA DA LEI, ou seja, com o devido registro na Junta Comercial, Termos de Abertura e Encerramento, onde 
se encontram os lançamentos, que comprovem a boa situação financeira da empresa. 
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Observação: É vedada 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. 

 
7.5. DECLARAÇÕES: 
 
a). Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da   Constituição Federal 

(conforme modelo anexo), assinada por representante(s) legal(is) da empresa. 
b). Declaração da licitante sob as penas da lei, de que não foi declarada INIDÔNEA para licitar 

ou contratar com a Administração Pública, (conforme modelo anexo), assinada por representante(s) 
legal(is) da empresa. 
 

Obs: Caso as Declarações citadas, não tenham sido assinadas por sócio-gerente ou diretor da 
empresa, identificado no Ato Constitutivo, as mesmas deverão vir acompanhadas de “Procuração” que 
conceda poderes ao signatário das Declarações ou através da carta de Credenciamento referido neste 
edital. 

 

8. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

 
8.1. Os documentos contidos no envelope n° 02 deverão ser originais, cópias autenticadas em 

cartório ou por servidor da Prefeitura de Rosário do Sul,  salvo os documentos cuja autenticidade poderá 
ser verificada na internet, que poderão ser cópias simples, caso em que o(a) Pregoeiro(a), se entender 
necessário, poderá diligenciar na internet para averiguar a autenticidade dos mesmos, habilitando ou não 
a licitante em função desta diligência. Não serão admitidas cópias em papel termo-sensível (fax). 

8.2 - Será(ão) inabilitado(s) o(s) Licitante(s) que não fornecer(em) todos os documentos 
exigidos ou se estiverem ilegalmente formalizados ou com vigência expirada, exceção feita às certidões 
pertinentes a regularidade fiscal das ME’s, EPP’s e/ou Cooperativas; 

8.3. Não existindo data de validade nas certidões e/ou nos certificados exigidos para 
habilitação, somente serão aceitos se com prazo de expedição não superior a 90 (NOVENTA) dias da data 
da EXPEDIÇÃO DO DOCUMENTO ou, se emitidos por prazo indeterminado, conforme legislação do órgão 
expedidor. 

 
 

9- DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

9.1 No julgamento observar-se-á o disposto no artigo 4º, inciso X da Lei nº 10.520/02. 
9.2 O Pregoeiro considerará vencedora a proposta de Menor  taxa de administração, sendo 

permitido percentuais negativos; 
9.3 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente edital e 

da lei pertinente às licitações, assim como, as que apresentarem preços excessivos. 
9.4 A proposta (Modelo Anexo) deverá identificar claramento os seguintes valores: 

9.4.1.  VALOR GLOBAL  R$.......................................(.............); 
9.4.2. CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA  DE   ............% (.........); 
9.4.3.Emissão de cartões: 
9.4.3.1. VALOR UNITÁRIO R$ ..........(........) CORRESPONDENTE A PRIMEIRA VIA DO CARTÃO; 
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9.4.3.2.VALOR UNITÁRIO R$ ..........(..........) CORRESPONDENTE A SEGUNDA VIA DO CARTÃO. 
9.4.3.3.-Os sub itens emissão de cartões, estabelecem para  9.4.3.1 o valor máximo de R$  0,00 (Zero reais), e 
o 9.4.3.2 o valor máximo de R$ 5,00 (Cinco reais), ou valores menores.Propostas que não constarem valores, 
serão consideradas R$ 0,00 (Zero reais). Não serão aceitas propostas com valores maiores ao estabelecido, 
serão desclassificadas. 

 

10 – DA IMPUGNAÇÃO, RECURSOS, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

 
10.1. As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 2 (dois) dias úteis 

antes da data fixada para o recebimento das propostas. 

10.1.1. As impugnações ao ato convocatório do pregão deverão ser protocoladas no 
Protocolo Geral do Município (Rua Amaro Soutop 2203, centro-Rosário do Sul-
RSD/RS- TEL-( 55 3231 2844), serão recebidas até 2 (dois) dias úteis antes da data 
fixada para o recebimento das propostas. 

10.2. Caberá a Administração decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
10.3. Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização da licitação. 
10.4. Caso não haja recurso, o Pregoeiro, na própria sessão pública, adjudicará o objeto do 

certame à licitante vencedora, encaminhando o processo para homologação pelo Prefeito Municipal. 
10.5. Caso haja recurso, os interessados poderão apresentar as razões do recurso, no prazo de 

03 (três) dias, contados do dia subseqüente à realização do Pregão, ficando as demais licitantes, desde 
logo, intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no dia útil 
subseqüente ao término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

10.6. Os recursos administrativos poderão ser transmitidos por e-mail ao Pregoeiro dentro do 
prazo recursal, devendo seus originais serem protocolados na Prefeitura Municipal no mesmo prazo que 
são de três dias, sob pena de ser considerado deserto ou prejudicado. 

10.7. Na falta de manifestação imediata e motivada da licitante, importará a decadência do 
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação, pelo pregoeiro, ao vencedor. 

10.8. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

10.9. Ao MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL/RS fica assegurado o direito de revogar ou anular a 
presente licitação, em parte ou no todo, em decisão justificada. Em caso de revogação ou anulação parcial 
do certame, o MUNICÍPIO poderá aproveitar as propostas nos termos não atingidos pela revogação ou 
anulação e na estrita observância aos critérios de julgamento previstos neste edital, nas Leis nº. 8.666/93 e 
suas alterações, 10.520/02 e Decreto Municipal nº 4522/14. 

 
 

11- DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO/ DA GARANTIA CONTRATUAL 

 
11.1 Homologada a licitação, será formalizado o contrato, documento vinculativo obrigacional, 

com características de compromisso para a futura contratação, com o fornecedor primeiro classificado e, 
se for o caso, com os  demais classificados que aceitar fornecer o produto pelo preço do primeiro, 
obedecida à ordem de classificação e os quantitativos propostos. 
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11.2 No caso do fornecedor primeiro classificado, depois de convocado, não comparecer ou se 
recusar a assinar o contrato, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste Edital, a Prefeitura 
Municipal de Rosário do Sul/RS registrará os demais licitantes, na ordem de classificação. 

11.3. Caberá ao proponente vencedor na assinatura do contrato a prestação de garantia no 

valor de 3% (Tres por cento) do valor contratado, numa das modalidades previstas no Parágrafo I do Artigo 

56 da Lei 8.666/93. 

 

12 –   DO PRAZO  

 
12.1.Do prazo de execução:  
a) O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, a iniciar-se a partir da data da 

sua assinatura, podendo ser prorrogado por períodos sucessivos de até o limite de  60 (sessenta)  meses, 
desde que haja concordância manifestada por escrito das partes, limitado a vigência deste contrato. 
Conforme Inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, observado o estabelecido no § 2º deste artigo. 

 

13 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 
13.1. O pagamento será efetuado em até 30 dias, após recebimento da Nota Fiscal pela 

Secretaria da Fazenda (Setor de Contabilidade),  conforme a entrega solicitada, conferência de quantidade 
e qualidade pela Secretaria solicitante,  e mediante a apresentação da Nota Fiscal, contendo a modalidade 
e o nº. da licitação, agência e conta corrente em nome da proponente, do banco a ser depositado, 
devidamente quitada e atestada por servidor  público responsável  pelo recebimentos das mesmas. 

13.2 Os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, 
de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n. º 8.666/93 ou de redução 
dos preços praticados no mercado. 

 

14 - DAS SANÇÕES: 

 
14.1. A CONTRATADA que, por qualquer forma, não cumprir as normas do contrato celebrado 

está sujeita as sanções previstas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Seção II do Capítulo 
IV da Lei Federal nº 8.666/93, demais normas pertinentes e, em especial, aquelas aqui especificadas, 
assegurados o contraditório e ampla defesa: 

a) Advertência; 
b) Multa, nos moldes do subitem 14.4 e seguintes; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia 
Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município de São Jerônimo, por 
até 2 (dois) anos, sendo graduada nos termos do subitem 14.8; 

d) Descredenciamento ou proibição de credenciamento no sistema de cadastramento de 
fornecedores do Município de Rosário do Sul/RS; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
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14.2. As sanções previstas nas letras “a”, “c”, ”d” “e” do subitem 14.1 e na legislação vigente 
poderão ser aplicadas juntamente com a sanção de multa, desde que observado o princípio da 
proporcionalidade; 

14.3. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das 
normas do contrato celebrado. 

14.4. A multa aplicável será de: 
a) 0,5% (meio por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, limitada a 10% (dez por 

cento) do valor global da contratação. Ocorrendo atraso superior a 20 (vinte) dias, a contratante poderá, a 
seu critério, recusar o recebimento do produto/serviço, aplicando as sanções referentes à inexecução 
parcial ou total do ajuste, conforme o caso; 

b) 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo da execução do serviço, calculados 
sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, sem prejuízo da aplicação da multa prevista na 
letra “a” do subitem 14.4; 

c) 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em prestar o objeto, calculado sobre o valor 
correspondente à parte não cumprida; 

d) 15% (quinze por cento) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total do contrato 
ou da nota de empenho; 

e) 20% (vinte por cento) pelo não cumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto quanto ao 
prazo de execução, calculados sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho. 

14.5. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia 
seguinte ao do vencimento do prazo de execução do serviço, se dia de expediente normal no órgão ou 
entidade interessada, ou do primeiro dia útil seguinte. 

14.6. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras; 
14.7. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na prestação do serviço ou entrega do produto, a 
nota de empenho ou contrato deverá ser cancelada ou rescindido, exceto se houver justificado interesse 
público em manter a avença, hipótese em que será aplicada multa. 

14.8. A suspensão e o impedimento são sanções administrativas que temporariamente obstam 
a participação em licitação e a contratação com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as 
Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou 
indiretamente pelo Município de Rosário do Sul, sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipóteses: 

a) Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da advertência, a CONTRATADA 
permanecer inadimplente; 

b) Por até 12 (doze) meses, quando a CONTRATADA falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal; 

c) Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a CONTRATADA: 
I. Praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da contratação; 

II. For multada, e não efetuar o pagamento. 
14.9. O prazo previsto na letra “c” do subitem 14.8 poderá ser aumentado até 5 (cinco) anos.  
14.10. O descredenciamento ou a proibição de credenciamento no sistema de cadastramento 

de fornecedores do Município de Rosário do Sul/RS, são sanções administrativas acessórias à aplicação de 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais 
entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município, sendo aplicadas, por igual período. 
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a) A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública será 
aplicada à vista dos motivos informados na instrução processual, podendo a reabilitação ser requerida 
após 2 (dois) anos de sua aplicação. 

b) A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, a qual será concedida sempre 
que a CONTRATADA ressarcir os prejuízos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo das 
sanções de suspensão e impedimento aplicadas. 

c) A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública produz 
efeitos em relação tanto à Administração Direta, Autárquica e Fundacional, às Empresas Públicas e 
Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município de 
Rosário do Sul/RS, quanto à Administração Pública da União, demais Estados, Municípios e Distrito Federal. 

 14.11. Em caso de constatação de descumprimento ao contrato ou as normas previstas na 
licitação, a autoridade competente instaurará processo administrativo para a apuração do fato e aplicação 
da(s) sansão(ões) cabível(eis). O contratado será notificado para apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) 
dias corridos, a contar do recebimento da notificação, no caso de aplicação das sanções previstas nas letras 
“a” a “d” do subitem 14.1 deste edital. No caso de aplicação da sanção prevista na letra “e” do subitem 
14.1 o prazo para a defesa do contratado é de 10 (dez) dias corridos a contar do recebimento da 
notificação. 

 

15 - DO PROCEDIMENTO: 

 
15.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, os 

interessados poderão solicitar por escrito, esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório 
do Pregão. 

15.2. No dia, hora e local, designados neste edital, será realizada sessão pública para 
recebimento das propostas e da documentação de habilitação, devendo o interessado ou seu 
representante legal proceder ao respectivo credenciamento, conforme dispositivo deste edital. 

15.3. Feito o credenciamento das licitantes e na presença delas e demais presentes à Sessão 
Pública do Pregão, o Pregoeiro, receberá os envelopes nº 01 -Proposta e nº 02 -Documentação e 
procederá a abertura do envelope contendo a proposta e classificará o autor da proposta de Menor preço  
e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por 
cento), relativamente à de menor valor. 

15.4. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas 
condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até 
o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços 
oferecidos nas propostas escritas. 

15.5. Será dado início a etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que 
deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. Aos licitantes 
classificados será dada oportunidade para nova disputa por meio de lances verbais e sucessivos, de valores 
distintos e decrescentes sempre sobre o menor valor (lance).  

15.6. O Pregoeiro convidará, individualmente, as licitantes classificadas, de 
forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta de 
maior valor classificada, obedecida à ordem decrescente, até atingir todas 
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classificadas. Em caso de empate entre duas ou mais propostas escritas e, não 
havendo mais lances de menor valor, será realizado o sorteio. 
15.6.1. Os lances serão realizados pela menor taxa de administração, a diferença 
entre cada lance não poderá ser inferior a 0,10  (Zero virgula dez). 
15.6.2. VG - Valor Global máximo de R$1.185.655,00, correspondente a a taxa MÁXIMA 
de 0,83% (Zero, Oitenta e três p/cento). 

15.6.3.VE-Valor Anual Estimado para o Consumo fixado em R$ 1.175.905,00, 
correspondente a a taxa de 0,00% (Zero por cento) 

15.6.4. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 02 (dois) minutos para 
apresentar nova proposta, podendo este ser prorrogado a critério do Pregoeiro. 
15.6.5.  É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
15.7.  Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a licitante desistente 

às penalidades constantes do art. 7° da Lei nº 10.520, de 17/07/2002. 
15.8.  A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 

exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela 
licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas. 

15.9.  Caso não se realize lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação. 

15.9.1. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e seu 
preço seja compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o Pregoeiro 
negociar para que seja obtido o preço melhor. 

15.10. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o Pregoeiro 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 
respeito. 

15.11. Sendo aceitável a proposta de menor preço unitário, será aberto o envelope contendo a 
documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições 
habilitatórias. 

15.12. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a(s) licitante(s) será(ão) 
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

15.13 Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação 
do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 
atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicados o fornecimento dos 
produtos. 

15.14. Nas situações previstas nos subitens 15.11 e 15.13, o Pregoeiro poderá negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

15.15. Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para livre exame e 
rubrica. 

15.16. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente 
a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias úteis 
para a apresentação das razões do recurso, ficando as 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 imediata dos autos. 

15.17. O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
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15.18. Decididos os possíveis recursos e constatada a regularidade dos atos  procedimentais, a 
autoridade competente adjudicará e homologará o objeto à licitante vencedora do certame. 

15.19. Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas 
as fases preestabelecidas, os envelopes, lacrados e devidamente rubricados pelo Pregoeiro e pelos 
representantes credenciados, ficarão sob a guarda do Pregoeiro, sendo exibidos aos licitantes na 
reabertura da sessão ou na nova sessão previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos. 

 

16 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
16.1. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade 
e a segurança da contratação. 

16.2. A apresentação da proposta pela licitante, implica aceitação deste edital, bem como das 
normas legais que regem a matéria e, se porventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento 
de todas as disposições contidas nesta licitação. 

16.3. Uma vez iniciada a sessão não serão admitidos à licitação as participantes retardatárias. 
16.4. Da sessão de abertura dos envelopes, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual se 

mencionará tudo o que ocorrer no ato. A ata será assinada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos 
representantes credenciados. 

16.5. Só terão direito a usar a palavra, rubricar a documentação e as propostas, apresentar 
reclamações ou recursos e assinar atas, as licitantes ou seus representantes credenciados, o Pregoeiro e a 
equipe de apoio. 

16.6. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documentos e 
propostas exigidos no edital e não apresentados na reunião de recebimento. 

16.7. Os envelopes contendo a documentação habilitatória das licitantes classificadas para a 
fase de lance permanecerão em poder do Pregoeiro durante o prazo de 30 (trinta) dias contados da 
apresentação das propostas. Se os mesmos não forem retirados no prazo de até 10 (dez) dias após aquele 
prazo, os envelopes serão inutilizados. 

16.8. Servidores Municipais, assim considerados, aqueles do artigo 84, "caput" e parágrafo 1º, 
da Lei nº. 8.666/93, estão impedidos de participar deste certame licitatório, (tanto como membro da 
diretoria da empresa ou como do quadro de funcionários desta), por determinação do artigo 9º, inciso III, 
da Lei nº. 8.666/93. 

16.9. Todos os documentos deverão ser apresentados, se possível, em folha tamanho A4. 

16.10. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos   
Licitantes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento. 

16.11. O licitante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões, que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
contratado inicialmente, devidamente atualizado. 

16.12. O processo licitatório encontra-se à disposição dos interessados na Administração da 
Prefeitura Municipal de Rosário do Sul, na Rua Amaro Souto, 2203, Fone/Fax (55)32312844 Ramal 230, de 
segunda a sextas-feiras no horário das 09*h às 13h e das 13h, e no endereço eletrônico 
www.prefeituraderosario.com.br  email  licita.rosario@hotmail.com      . 
 

17 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

http://www.prefeituraderosario.com.br/
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17.1.- As despesas decorrentes da aquisição dos produtos, objeto desta licitação, correrão por 
conta das seguintes dotações orçamentária:  
DESPESA CÓD. DA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DA DOTAÇÃO COMPL. DO ELEMENTO FONTE DE RECURSO 

292 339030000000 2111000 05 1- Recurso Livra 

17 339030000000 2003000 02 1- Recurso livre 

326 339030000000 2077000 12 1- Recvurso Livre 

127 339030000000 2027000 07 1- Recurso Livre 

334 339030000000 2078000 13 1-Recurso Livre 

79 339030000000 2019000 04 01-Recurso Livre 

95 339030000000 2021000 95 01-Recurso Livre 

6050 339030000000 2064000 10 4510 Fixo 
Telesaúde/Acolhimento 
Inf. 

2668 339030000000 2110000 08 1071 PSB/SCFV 

228 339030000000 2057000 08 1037 IGD-M/BF 

18 – ANEXOS: 

18.1. Fazem parte integrante deste Edital: Anexo I –Descrição de Objeto e Modelo Proposta 
//Anexo II -Declaração de Cumprimento com disposto no INCISO XXXIII DO ART. 7º  da  CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL.//Anexo III- Declaração Idoneidade//Anexo IV – Declaração que cumpre os requisitos de 
habilitação// Anexo V- Declaração de ME e EPP// Anexo VI –Modelo Credenciamento//Anexo VII-Minuta de 
Contrato. 

Rosário do Sul/RS,  29 de agosto  de 2018. 
 

      Zilase Rossignollo Cunha 
      Prefeita 

ESTE EDITAL E SEUS ANEXOS FORAM 
EXAMINADOS  E   APROVADOS  PELA  

ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 
____________________________ 

Vilma Eneida Gomes Herlein 
OAB/RS  50062 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ANEXO I/Descrição do objeto e Modelo Proposta 

1. OBJETO:  
a) Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada no gerenciamento, controle e 

aquisição de combustíveis, através de rede de postos credenciados pela gerenciadora, utilizando dispositivo 
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eletrônico identificador do veículo e máquinas e senha para os usuários, com sistema informatizado, on line,  para o 
acompanhamento, controle e pagamento das transações na frota de veículos e máquinas da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE Rosário do Sul/RS, observando as especificações estabelecidas no presente Termo de Referência 
Ressalta-se: 
b) Que para a concretização do objeto do presente certame a PREFEITURA MUNICIPAL DE Rosário do Sul/RS não 

fornecerá estrutura de qualquer espécie, devendo o proponente fornecer todos os equipamentos e serviços 
necessários a sua concreção. 
2. DAS INFORMAÇÕES E DADOS A SEREM GERADOS/CAPTURADOS PELO MÉTODO/SISTEMA DA PROPONENTE: 
a)  O método/sistema a ser ofertado na presente licitação deverá, necessariamente, individualizar o usuário que 

realizou o abastecimento/lubrificações (indicando o tipo de combustível fornecido), indicando a data, local, 
quantidade do produto adquirido, quilometragem do veículo. Os dados deverão ser capturados, por meio eletrônico 
(internet) e disponibilizados por até seis meses após o vencimento deste contrato e/ou em caso de rescisão; 
b) Todos os abastecimentos/lubrificações, deverão ser monitorados e catalogados em sistema eletrônico, em 

arquivo de extensão compatível com software editor de texto usual no mercado, para os arquivos da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO Rosário do Sul/RS; 
c) O sistema/método proposto deverá possuir rotina de extração de dados para que a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

Rosário do Sul/RS disponibilize todas as informações, em meio eletrônico, que a operadora detenha sobre a frota de 
veículos e máquinas da PREFEITURA MUNICIPAL DE Rosário do Sul/RS, e esta deve ter a disponibilidade de ser a partir 
de uma determinada data, informada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE Rosário do Sul/RS, isto é apenas com 
informações novas em relação à última extração; 
d) A operadora deve preservar as 6 (seis) últimas extrações – a que se refere a alínea anterior; 
e) Quanto à periodicidade, a extração incremental (assim entendida a que apresente informações novas em 

relação à última extração);  
f) Os relatórios deverão estar disponibilizados à PREFEITURA MUNICIPAL DE Rosário do Sul/RS por meio eletrônico 

on line; 
g) As alimentações de dados ao sistema efetuadas nos pontos de abastecimento deverão ser realizadas 

simultaneamente à realização do serviço, ou seja, quando um veículo abastecido ou sofrer outra operação objeto 
deste contrato, o operador do local do abastecimento deverá imediatamente repassar as informações relativas ao 
serviço para o sistema; 
h) Quanto ao abastecimento e manutenção, devem ser disponibilizadas as seguintes informações, por 

atendimento: 
I.1)  Identificação do veículo com o número de ordem PREFEITURA MUNICIPAL DE Rosário do Sul/RS (assim 
entendida a identificação do veículo através do seu respectivo número de cadastro - atribuído pelo Departamento 
de Transportes da PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL/RS); 
I.2) Identificação do fornecedor (razão social e endereço completo do ponto em que foi efetuado o 
abastecimento/lubrificação); 
I.3)  Leitura do hodômetro (assim entendido o registro existente no aparelho que mede a quilometragem percorrida 
pelo veículo até o momento do abastecimento); 
I.4)  Matrícula do condutor na PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL/RS (assim entendido o número de 
Registro do Empregado a ser fornecido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL/RS); 
I.5)  Tipo de combustível (diferenciando Arla,  gasolina, álcool, GNV e óleo diesel, se comum ou aditivado); 
I.6)  Volume de combustível (quantidade em litros do abastecimento); 
I.7)  Valor gasto com o abastecimento/lubrificações/lavagens; 
I.08)   Identificação do usuário do sistema de abastecimento; 
I.09)   Identificação da área, conforme cadastro prévio, a que pertence o usuário do sistema; 
J) A contratada ficará impedida de usar os dados em seu poder para uso diverso do estabelecido neste Projeto, no 
Edital do certame e no Contrato, bem como, repassá-los a qualquer terceiro, por qualquer meio, sem autorização 
prévia e expressa da PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL/RS. 
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3. DOS CONTROLES: 
3.1. A empresa deverá emitir e fornecer a PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL/RS, por áreas, os seguintes 
relatórios gerenciais de controle de abastecimento e de serviços dos veículos pertencentes à Companhia; 
 
a) Relatório de cadastro: Este relatório deverá conter de forma completa todos os dados cadastrais dos veículos 

tais como: nome do setor ao qual estão ligados, número de ordem PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO 
SUL/RS, placa, tipo de combustível, fabricante, modelo completo, ano de fabricação, potência do motor e 
chassi, devendo ser emitidos por: setor; de composição da frota; de usuários; de ficha técnica; por tipo de 
veículo. 

b) Relatório de histórico: Este relatório objetiva o fornecimento de informações relativas ao consumo de 
combustíveis/lubrificantes, devendo ser programado para captura de dados por: do veículo; de preços 
praticados nos pontos; de pontos versus número de transações manuais; analítico, quantitativo e financeiro 
do consumo de combustíveis; de quilometragem da frota; de consumo de combustíveis. 

 
4. DOS GESTORES: 

 
a) A PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL/RS indicará à CONTRATADA os nomes dos seus Gestores, com 

seus limites, que terão acesso ao sistema para a realização de consultas, cadastros, emissão de relatórios, 
alteração de limites de créditos dos veículos e máquinas e dados cadastrais, conforme suas necessidades. 
 

b) Após a implantação dos sistema/método de gerenciamento a PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL/RS 
poderá requerer a licitante relatórios com captura de outros dados além dos já relacionados. 

 
5 . PREVISÃO INICIAL DE QUANTIDADES ANUAIS: 
 
a) Tabela com produtos, quantidades e valores estimados para consumo da frota: 

PRODUTO QUANTIDADES ESTIMADAS 
VALORES ANUAIS 

ESTIMADOS 

ÁLCOOL 15.000 litros R$  

DIESEL 250.000 litros R$ 

GASOLINA 125.000 litros R$  

ARLA 32 6.000 litros R$ 

 TOTAL ESTIMADO= R$  
 

VALOR GLOBAL ESTIMADO R$   =   TAXA  0,00 % (ZERO P/CENTO) 

 
 
 

Item DESCRIÇÃO 
VLR. TOTAL 

ESTIMADO DE 
CONSUMO 

TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

VLR. T/MÁXIMO 
P/CONTRATAÇÃO 

1 

Contratação de empresa especializada no 
gerenciamento, controle e pagamento de 
combustíveis, lubrificantes, óleos, graxas, 
filtros, lavagens de veículos, máquinas, e 
lubrificações 

 
0,83% 
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VALOR UNITÁRIO MÁXIMO  PARA EMISSÃO DA 1ª VIA DO CARTÃO R$ 0,00  (Zero reais) 

VALOR UNITÁRIO MÁXIMO  PARA EMISSÃO DA 2ª VIA DO CARTÃO Até R$ 5,00  (Cinco reais) 

Obs: Estes valores identificados como máximos deverão  compor a proposta, e não servirão para 
disputa, a licitante poderá ofertar valores menores na proposta. 

 
 

b)  Destacamos que as médias acima estão baseadas no histórico de consumo e a previsão de 
crescimento da frota em até 10%, reservando uma margem de acréscimo de consumo. 
 
c) Os valores informados para o certame não vinculam a administração municipal, sendo apenas estimativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO PROPOSTA 
PREGÃO PRESENCIAL N.º  0.........../17 DATA:  ............ HORÁRIO: ........  horas 

Razão social:   

Endereço: 

Município:                                                                                             Estado: 

CNPJ/MF:                                                                    Ins. Estadual: 

Fone:                                         Fax:                                                 CEP.: 

E-mail:  
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1-OBJETO – Contratação de empresa especializada no gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis, através 
de rede de postos credenciados pela gerenciadora, utilizando dispositivo eletrônico identificador do veículo e máquinas 
e senha para os usuários, com sistema informatizado, on line,  para o acompanhamento, controle e pagamento das 
transações na frota de veículos e máquinas da PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL/RS. 
‘ 

1.1.  VALOR GLOBAL  R$.......................................(.............); 
 

1.2.  CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA  DE   ............% (.........); 
 
Emissão de cartões: 
 

1.3.  VALOR UNITÁRIO R$ ..........(........) CORRESPONDENTE A PRIMEIRA VIA DO CARTÃO; 
 

1.4. VALOR UNITÁRIO R$ ..........(..........) CORRESPONDENTE A SEGUNDA VIA DO CARTÃO. 
 

2-Os sub itens emissão de cartões, estabelecem para  1.3 o valor máximo de R$  0,00 (Zero reais), e o 1.4 o valor 
máximo de R$  5,00 (Cinco reais), ou valores menores. Propostas que não constarem valores, serão 
consideradas R$ 0,00 (Zero reais). Não serão aceitas propostas com valores maiores ao estabelecido, serão 
desclassificadas. 
 
3-VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados da abertura da Proposta de Preço. 

4- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, Conforme Edital 
Banco........................Agencia.................C/C..................... 

5–DECLARAÇÃO: DECLARAMOS para os devidos fins e efeitos legais, sob as penalidades cabíveis, que o(s) preço(s) 
oferecido para o(s) lote(s) acima, englobam todas as despesas de transportes, impostos, seguro e total responsabilidade 
pelas obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e todos os encargos que incidirem ou venham a incidir sobre o 
objeto. 

6–Se vencedora da licitação, assinará o termo de contrato na qualidade de __________________ o(a) 
Sr.(a)_______________________ portador(a) do CPF Nº __________________, RG N.º_____________ .Residente  na 
rua________________, nº ___________, Cidade____________. 
 

          ROSÁRIO DO SUL, ...... de............................... de 2018. 
ASS:_______________________________ 

DIRETOR OU REPRESENTANTE LEGAL 

 

ANEXO II 

DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
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Declaro, sob as penas da lei, para fins desta licitação que a empresa 

_____________________________________________________________________, cumpre com o 

disposto no inciso XXXIII, do Artigo sétimo da Constituição Federal de 05/10/1988. 

Art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal: “... proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aos 

menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de quatorze anos”. 

Ressalva: 

(  ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

__________, _______.de _______________________.de 201. 
 
 
 

_______________________________ 
Diretor, Sócio-Gerente ou Equivalente 

 
ANEXO III 

 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 

 
 

(Razão Social da licitante) ...................................................., através de seu Diretor ou Responsável Legal, 

declara, sob as penas da lei, que não foi considerada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a 

Administração Pública. 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

 

_____________________,em _____ de _____________de 201. 
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assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa 

Nome completo  

 carimbo do CNPJ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV – 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 
 
 
 
 
 
 
 
   Declaro/amos, sob as penas da Lei, que 
............................................................................................................................. ......... 
.......………........................................... (nome da licitante), CNPJ 
nº.........................................................................................., cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação da licitação instaurada pelo Município de SÃO JERONIMO, Pregão Presencial nº 0.../18. 
 
    

.................................., ............ de ............................ de 2018. 
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Assinatura do representante legal da licitante / procurador / preposto / credenciado  
 
_______________________________________________________________ 
Nome do representante legal da licitante / procurador / preposto / credenciado  
 
 

OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue fora dos envelopes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO – V 
 

D E C L A R A Ç Ã O DE ME/EPP 
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________________(RAZÃO SOCIAL)__________________, inscrita no CNPJ nº __________________, 

através de seu representante legal, Sr.(a) _______(NOME DO REPRESENTANTE LEGAL)___, CPF ______(Nº 

DO CPF)______, DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pelo 

MUNICIPIO DE ROSÁRIO DO SUL, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 0../18, que enquadra-se na 

categoria: _____(MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU COOPERATIVA)_____ e que não 

se inclui no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 

 
Por ser a expressão da verdade, firma a presente. 
 
 
 

Data ................................................. 
 
 
 

______________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

Ou contador 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ANEXO VI– 
 

 C R E D E N C I A M E N T O 
PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº. 0/18 
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Pelo presente instrumento, credenciamos o Sr(a). 

_______________________________________________________, portador(a) da Cédula de Identidade, 

RG nº ________________________, CPF_________________, endereço residencial_________________, 

Telefone ____________, email___________________, para  participar do procedimento licitatório 

consistente no Pregão Presencial nº. 0../18 podendo praticar todos os interesses da representada, inclusive 

os poderes de formular lances, negociar preços, interpor e desistir de recursos em todas as fases 

licitatórias. 

 

_______________ ______ de _______________ de 2018 
 
 
 

___________________________________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE 

 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE 

 
 

 

OBSERVAÇÃO: ESTE TERMO DE CREDENCIAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE FORA DOS ENVELOPE 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VII – MINUTA DE CONTRATO 
CONTRATO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ROSÁRIO DO SUL 
E A EMPRESA _______________________, PARA OS FINS QUE SE 
ESPECIFICA. 

 O Município de ROSÁRIO DO SUL/RS, de um lado, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 88.138.292/0001-74, neste ato 
representado pelo Prefeito, o Sra. ZILASE ROSSIGNOLLO CUNHA, no uso de suas atribuições, neste ato denominado 
simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa _________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
____________________, com sede na Cidade de ____________________, neste ato representada por seu 
representante legal, Sr._______________________, portador do CPF/MF n.º _________________, denominada 
simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o resultado do Pregão ..............., do Tipo Menor Preço Por Item, 
consoante e decidido no Processo Administrativo nº. ...................., resolvem celebrar o presente contrato para 
....................., sujeitando-se às normas da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, e da Lei 8.666, de 21 de junho de 
1993, com suas alterações posteriores, mediante as seguintes condições: 
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1. Do objeto: 
1.1. O presente instrumento tem por objeto: 
Do preço: 
2.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor  referente a fatura mensal, que compreenderá os gastos no 
cartão; estimado em R$.............(...............), para 12 meses; e a taxa de administração pactuada de ........%, quando 
houver. 
2.2. Em caso de contratação por percentuais negativos, onde a empresa estornaria valores ao Municipio, o mesmo 
será convertido em desconto na fatura de igual proporção. 
2.3. O(s) preço(s) acima mencionado(s) contempla(m) todos os custos direta ou indiretamente relacionados com a 
perfeita e completa execução do contrato. 
3. Das condições de pagamento: 
3.1. O pagamento do preço dos serviços contratados será efetuado em até 30 dias, após recebimento da Nota Fiscal 
pela Secretaria da Fazenda (Setor de Contabilidade), conforme a entrega solicitada, conferência de quantidade e 
qualidade pela Secretaria solicitante, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, contendo a modalidade e o nº. da 
licitação, agência e conta corrente em nome da proponente, do banco a ser depositado, devidamente quitada e 
atestada por servidor  público responsável  pelo recebimentos das mesmas. 
3.2. A fiscalização do Município somente atestará a aquisição e liberará a nota fiscal para pagamento quando 
cumpridas pela CONTRATADA todas as condições pactuadas. 
3.3. As faturas/notas fiscais emitidas com erro deverão ser substituídas, fazendo, nesse caso, o Município de São 
Jerônimo  fará  a devida comunicação à CONTRATADA, dentro do prazo fixado para o pagamento e disporá de até 15 
(quinze) dias, a partir da sua correção ou substituição das faturas/notas fiscais, para seu pagamento, sem prejuízo ao 
disposto no item 3.3. 
3.4. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto perdurar pendência de liquidação de 
obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência contratual. 
4. Dos prazos: 
4.1. Da vigência contratual: 
4.1.1. O prazo de vigência contratual será de .........., a contar da ordem de ..................  
4.2. O recebimento dos serviços, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos 
padrões adequados de qualidade, segurança e desempenho, cabendo-lhes sanar quaisquer irregularidades 
detectadas quando da realização dos mesmos. 
4.3. A CONTRATADA, sem prejuízo de sua responsabilidade, deverá comunicar à fiscalização do CONTRATANTE, por 
escrito, qualquer anormalidade verificada no fornecimento ou no controle do fornecimento, bem como qualquer 
fato que possa colocar em risco a segurança e a qualidade dos produtos dentro dos parâmetros pactuados. 
5. Da dotação orçamentária: 
5.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação (ões) 
orçamentária(s):  
DESPESA CÓD. DA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DA DOTAÇÃO COMPL. DO ELEMENTO FONTE DE RECURSO 

292 339030000000 2111000 05 1- Recurso Livra 

17 339030000000 2003000 02 1- Recurso livre 

326 339030000000 2077000 12 1- Recvurso Livre 

127 339030000000 2027000 07 1- Recurso Livre 

334 339030000000 2078000 13 1-Recurso Livre 

79 339030000000 2019000 04 01-Recurso Livre 

95 339030000000 2021000 95 01-Recurso Livre 

6050 339030000000 2064000 10 4510 Fixo 
Telesaúde/Acolhimento 
Inf. 

2668 339030000000 2110000 08 1071 PSB/SCFV 

228 339030000000 2057000 08 1037 IGD-M/BF 
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18 – ANEXOS: 

 
6. Do reajuste:  
6.1. Vedada à inclusão, por ocasião do reajuste, de componentes não previstos na proposta inicial, exceto quando se 
tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, ficando essa comprovação a cargo da EMPRESA CONTRATADA. 
7. Da garantia: 

7.1. Caberá ao proponente vencedor na assinatura do contrato a prestação de garantia no valor de 3% 

(Tres por cento) do valor contratado, numa das modalidades previstas no Parágrafo I do Artigo 56 da Lei 

8.666/93. 

8. Das obrigações do contratante: 

 Cabe ao CONTRATANTE: 
8.1. Acompanhar e fiscalizar o fornecimento; 
8.2. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir a obrigação de fornecimento dentro 
das normas do contrato; 
8.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nos termos deste contrato; 
8.4. Aplicar à CONTRATADA as sanções cabíveis; 
8.5. Documentar as ocorrências havidas na execução do contrato; 
8.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA; 
8.7. Prestar informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste contrato que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA. 
9. Dos encargos da contratada: 

 Cabe à CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações: 
9.1. Prestar o serviço do o objeto contratado obedecendo às quantidades e especificações discriminadas no Anexo 
Único deste contrato; 
9.2. Respeitar normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências do CONTRATANTE; 
9.3. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do CONTRATANTE, ou ainda a 
terceiros, durante a execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento feito pelo CONTRATANTE; 
9.4. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados; 
9.5. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
9.6. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados quando da execução 
do objeto contratado; 
9.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os produtos 
recusados e devolvidos pelo CONTRATANTE, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado; 
9.8. Executar, às suas expensas, o fornecimento do objeto deste contrato, mediante solicitação da Secretaria 
requisitante, no prazo fixado na cláusula quarta; 
9.9. Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados do término do prazo de 
fornecimento/prestação de serviço, os motivos que impossibilitaram o cumprimento dos prazos previstos neste 
contrato; 
9.10. Na execução do objeto, a CONTRATADA se obriga a respeitar, rigorosamente, durante o período de vigência 
deste contrato, as normas de higiene e segurança, por cujos encargos responderá unilateralmente, devendo 
observar também os requisitos de qualidade, determinados pelo CONTRATANTE, através do setor responsável pela 
fiscalização, aprovação e liberação do objeto; 
9.11. A CONTRATADA, sem prejuízo de sua responsabilidade, deverá comunicar à fiscalização do CONTRATANTE, por 
escrito, qualquer anormalidade verificada na execução ou no controle do objeto, bem como qualquer fato que possa 
colocar em risco a segurança e a qualidade dos mesmos e sua execução dentro do prazo pactuado; 
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9.12. Manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE, durante o período de vigência deste contrato, para representá-la 
sempre que for necessário. 
10. Da alteração contratual: 
10.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, desde que haja 
interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 
11. Da fundamentação legal e da vinculação ao edital e à proposta: 
11.1. O presente contrato fundamenta-se na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de julho de 1993, com suas alterações 
posteriores, assim como na Lei 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto MunicipaL nº. 4522/14. 
11.2. O presente contrato vincula-se aos termos do Processo Administrativo nº................, especialmente: 
11.2.1. Do edital do Pregão  
11.2.2. Da proposta vencedora da CONTRATADA. 
12. Da rescisão: 
12.1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos arts. 77 a 80 da Lei 
Federal nº. 8.666/93. 
12.2. A rescisão deste contrato pode ser: 
12.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do 
art. 78 da lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, exceto 
quanto ao inciso XVII; 
12.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja 
conveniência para o CONTRATANTE; 
12.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
12.3. A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente. 
12.4. Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados no processo, assegurados o contraditório e 
a ampla defesa. 
12.5. A CONTRATADA reconhece todos os direitos do CONTRATANTE em caso de eventual rescisão contratual. 
13. Das sanções: 
13.1. A CONTRATADA que, por qualquer forma, não cumprir as normas do contrato celebrado está sujeita as sanções 
previstas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Seção II do Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93, 
demais normas pertinentes e, em especial, aquelas aqui especificadas, assegurados o contraditório e ampla defesa: 

a) Advertência; 
b) Multa, nos moldes do subitem 13.4 e seguintes; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Direta, 

Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades 
controladas direta ou indiretamente pelo Município de Rosário do Sul, por até 2 (dois) anos, sendo graduada 
nos termos do subitem 13.8; 

d) Descredenciamento ou proibição de credenciamento no sistema de cadastramento de fornecedores do 
Município de ROSÁRIO DO SUL/RS; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
13.2. As sanções previstas nas letras “a”, “c”, ”d” “e” do subitem 13.1 e na legislação vigente poderão ser aplicadas 
juntamente com a sanção de multa, desde que observado o princípio da proporcionalidade; 
13.3. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das normas do contrato 
celebrado. 
13.4. A multa aplicável será de: 

a) 0,5% (meio por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor global 
da contratação. Ocorrendo atraso superior a 20 (vinte) dias, a contratante poderá, a seu critério, recusar o 
recebimento do produto/serviço, aplicando as sanções referentes à inexecução parcial ou total do ajuste, 
conforme o caso; 
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b) 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo da execução do serviço, calculados sobre o valor total do 
contrato ou da nota de empenho, sem prejuízo da aplicação da multa prevista na letra “a” do subitem 13.4; 

c) 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em prestar o objeto, calculado sobre o valor correspondente 
à parte não cumprida; 

d) 15% (quinze por cento) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total do contrato ou da nota de 
empenho; 

e) 20% (vinte por cento) pelo não cumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto quanto ao prazo de 
execução, calculados sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho. 

13.5. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do 
vencimento do prazo de execução do serviço, se dia de expediente normal no órgão ou entidade interessada, ou do 
primeiro dia útil seguinte. 
13.6. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras; 
13.7. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na prestação do serviço ou entrega do produto, a nota de 
empenho ou contrato deverá ser cancelada ou rescindido, exceto se houver justificado interesse público em manter 
a avença, hipótese em que será aplicada multa. 
13.8. A suspensão e o impedimento são sanções administrativas que temporariamente obstam a participação em 
licitação e a contratação com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades 
de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município de São Jerônimo, sendo 
aplicadas nos seguintes prazos e hipóteses: 

a) Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da advertência, a CONTRATADA permanecer inadimplente; 
b) Por até 12 (doze) meses, quando a CONTRATADA falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se 

de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal; 
c)  Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a CONTRATADA: 

I. Praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da contratação; 
II. For multada, e não efetuar o pagamento. 

13.9. O prazo previsto na letra “c” do subitem 13.8 poderá ser aumentado até 5 (cinco) anos.  
13.10. O descredenciamento ou a proibição de credenciamento no sistema de cadastramento de fornecedores do 
Município de São Jerônimo/RS, são sanções administrativas acessórias à aplicação de suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as 
Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo 
Município, sendo aplicadas, por igual período. 

d) A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública será aplicada à vista dos 
motivos informados na instrução processual, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua 
aplicação. 

e) A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública permanecerá em vigor 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a sanção, a qual será concedida sempre que a CONTRATADA 
ressarcir os prejuízos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo das sanções de suspensão e 
impedimento aplicadas. 

f) A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública produz efeitos em 
relação tanto à Administração Direta, Autárquica e Fundacional, às Empresas Públicas e Sociedades de 
Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município de Rosário do 
Sul/RS, quanto à Administração Pública da União, demais Estados, Municípios e Distrito Federal. 

13.11. Em caso de constatação de descumprimento ao contrato ou as normas previstas na licitação, a autoridade 
competente instaurará processo administrativo para a apuração do fato e aplicação da(s) sansão(ões) cabível(eis). O 
contratado será notificado para apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento da 
notificação, no caso de aplicação das sanções previstas nas letras “a” a “d” do subitem 13.1 deste edital. No caso de 
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aplicação da sanção prevista na letra “e” do subitem 13.1 o prazo para a defesa do contratado é de 10 (dez) dias 
corridos a contar do recebimento da notificação. 
14. Gestão do contrato: 
14.1. DO GESTOR/FISCALIZADOR: 
14.1.1. Ao gestor do contrato cabem as seguintes atribuições: 
14.1.1.1. Liquidação da despesa; 
14.1.1.2. Verificação da situação de regularidade com FGTS, INSS,  Fazenda Federal, Fazenda estadual, Fazenda 
Municipal,  sede da empresa, contratada, anteriormente a cada pagamento, se for contrato de execução continuada 
ou parcelada; 
14.1.1.3. Se os documentos estiverem com a validade vencida, solicitar sua apresentação; 
14.1.1.4. Exigir do executor de serviços de manutenção, limpeza e conservação e vigilância, quando da quitação da 
nota fiscal ou fatura, cópia autenticada da guia de recolhimento do INSS quitada e respectiva folha de pagamento; 
14.1.1.5. Autorizar a realização do pagamento devido; 
14.1.1.6. No caso de serviço continuado, informar, em tempo hábil, a autoridade competente para solicitar nova 
contratação; 
14.1.1.7 Dar andamento as questões encaminhadas pela fiscalização quando necessário. 
14.1.2. Gestor/Fiscalizador, nomeado do contrato ___/20__ conforme quadro abaixo: 

Secretaria                                     Nome Cargo  Matricula 

    

15. Da retenção do INSS: 
15.1.Quando for o caso, no momento do pagamento, o CONTRATANTE realizará a retenção do valor a ser recolhido 
para o INSS, conforme legislação vigente. 
16. Das disposições gerais: 
16.1. Qualquer omissão ou tolerância de uma das partes, no exigir o estrito cumprimento dos termos e condições 
deste contrato ou ao exercer qualquer prerrogativa dele decorrente, não constituirá renovação ou renúncia, nem 
afetará o direito das partes de exercê-lo a qualquer tempo. 
16.2. Além das cláusulas que compõem o presente contrato, fazem parte integrante deste instrumento, como se 
nele estivessem contidas, a Lei Federal n°. 10.520/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº. 4522/14, e 
subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666/93. 
17. Do foro: 
17.1.  Fica eleito o FORO da Comarca de Rosário do Sul/RS, com expressa renúncia de qualquer outro, para serem 
dirimidas quaisquer dúvidas pertinentes ao presente contrato. 
17.2. As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus 
sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo-o. 

                                                                      

Rosário do Sul,        de                                2018. 
__________________________                                                          _________________________ 

                                                                                    Contratada 
       Prefeito Municipal 
                            1 __________________________________ CPF: 
  Testemunhas: 
                            2 __________________________________ CPF: 


