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 EDITAL DE CONCORRENCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2013 

 

Julio Cesar Viero Ruivo, Presidente do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO 

CENTRO DO ESTADO - CI/Centro, no uso legal de suas atribuições estatutárias, 

torna público que às 09 horas do dia 29 de abril  de 2013, na sede do Consórcio, 

situado na Rua Lamartine Souza, nº 68, na cidade de Santa Maria/RS, reunir-se-á a 

Comissão de Licitações para abertura dos envelopes apresentados pelas licitantes 

para atender o objeto desta CONCORRÊNCIA descrito no item 1.1 – do objeto, cujo 

processo e julgamento serão realizados com base na Lei Federal n.º 8.666/93, nos 

termos das condições estabelecidas neste edital. 

1 DO OBJETO 

1.1 A presente licitação na modalidade concorrência para registro de preços visa a 

aquisição de combustível gasolina comum e álcool, conforme descrição e estimativa 

de quantidades constantes no Anexo I, para o período de 12 meses. 

1.2 O CI/Centro não se obriga a contratar o objeto desta licitação, tampouco 

observar as quantidades indicadas neste edital, ficando-lhe facultada a utilização de 

outros meios, respeitada a lei 8.666/93, sendo assegurado ao beneficiário do registro 

de preços preferência em igualdade de condições. 

2 DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 

2.1. As propostas serão recebidas em uma via datilografada, impressa ou manuscrita 

em letra legível, de preferência em papel timbrado da empresa, assinada em sua 

última folha e rubricadas nas demais pelos proponentes ou seus procuradores 

autorizados, sem entrelinhas, rasuras ou borrões. 

2.2. A licitante deve usar dois envelopes distintos, lacrados e com a seguinte 

descrição: 
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AO CI/CENTRO 

 EDITAL DE CONCORRÊNCIA n.º 01/2013 

 Envelope n.º 01- DOCUMENTAÇÃO 

 Nome da Empresa: ................................  

AO CI/CENTRO 

 EDITAL DE CONCORRÊNCIA n.º 01/2013 

 Envelope n.º 02- PROPOSTA DE PREÇO 

 Nome da Empresa: ................................  

 

3 DO CADASTRO 

3.1. Para participar desta licitação, a licitante poderá, previamente, se cadastrar no 

Cadastro de Fornecedores do CI/Centro, até o dia 26 de abril de 2013 onde será 

emitido um Certificado de Registro Cadastral (CRC), apresentando os seguintes 

documentos: 

3.1.1 Quanto à capacidade jurídica: 

3.1.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

3.1.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e suas alterações, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de 

sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

3.1.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício; 

 

3.1.2 Quanto a Regularidade Fiscal: 

3.1.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
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3.1.2.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 

houver, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação; 

3.1.2.3 Certidões negativas de débitos para com as fazendas Federal, Estadual e 

Municipal; 

3.1.2.4 Prova de Regularidade junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – 

INSS; 

3.1.2.5 Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço – 

FGTS; 

3.1.2.6 Declaração de que atende ao disposto no inciso V do artigo 27 da lei 8666/93 

conforme Anexo IV. 

3.1.2.7 Certidão Negativa de débito perante a Justiça do Trabalho. 

3.1.3 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que 

atender ao item 4.2 e/ou 4.3 deste edital, que possuir restrição em qualquer dos 

documentos de regularidade fiscal, previstos no item 3.1.2 e seus subitens, deste 

edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que 

comprove a sua regularidade em dois dias úteis, após a data da sessão em que foi 

declarada como vencedora do certame. 

3.1.3.1 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por 

igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, 

de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.  

3.1.3.2 Ocorrendo a situação prevista no item 3.1.3, a sessão será suspensa, podendo 

ficar estabelecida, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, 

ficando as Licitantes já intimadas a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o 

julgamento da habilitação. 

3.1.3.3 O benefício de que trata o item 3.1.3  não eximirá a microempresa, a empresa 

de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda 

que apresentem alguma restrição. 

3.1.3.4 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 3.1.3, implicará 

na inabilitação do licitante, sem prejuízo das penalidades previstas neste edital. 
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3.1.4 Qualificação Econômica Financeira: 

3.1.4.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, assinado pelo representante legal da 

proponente e pelo contador com seu respectivo nº. CRC, que comprove a boa 

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios; 

3.1.4.2 A avaliação do balanço patrimonial e demonstrações financeiras do último 

exercício social, acompanhados do índice de Liquidez Corrente, índice de Liquidez 

Geral e Fator de Insolvências correspondentes, mediante aplicação das seguintes 

fórmulas (a ofertante deverá apresentar estes índices calculados e demonstrados): 

LC = AC/PC......................................... igual ou superior a 1,0 (um). 

LG = (AC + RLP) / (PC + PNC) …..........igual ou superior a 1,0 (um). 

SG = AT/(PC + PNC).............................igual ou superior a 1,0 (um). 

Onde: 

LC = Liquidez Corrente  RLP = Realizável a Longo Prazo. 

AC = Ativo Circulante  PNC = Passivo Não Circulante. 

PC = Passivo Circulante  SG = Solvência Geral. 

LG = Liquidez Geral  AT = Ativo Total 

Serão considerados aceitos na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis assim apresentadas: 

 Cópia registrada ou autenticada na junta comercial da sede do licitante ou, 

 Cópia do livro diário, devidamente autenticada na junta comercial da sede do 

licitante ou em outro órgão equivalente. 

3.1.3.2 Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica, com data de, no máximo 30 (trinta dias) anteriores ao recebimento 
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do primeiro aviso desta licitação, quando não houver explicitação do prazo de validade 

na respectiva certidão. 

4 DO CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE: 

4.1 Para se manifestar nas fases do procedimento Licitatório, o participante poderá 

credenciar um representante conforme modelo do Anexo II, se assim desejar, 

acompanhado dos seguintes documentos: 

4.1.1 Apresentação da Carteira de Identidade; 

4.1.2 Apresentação de procuração, com plenos poderes de decisão sobre as questões 

inerentes a Licitação; 

4.1.3 No caso do Titular, Diretor ou Sócio da Empresa, apresentar documento que 

comprove sua capacidade de representar a mesma. 

4.2 A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 

da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, fora dos 

envelopes, no momento do credenciamento, declaração, firmada por contador, de 

que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, com a 

identificação do número do CRC do contador (modelo no anexo III). 

4.3 As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta 

até o limite de 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), gozarão dos 

benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 

2006, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde 

que também apresentem, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, 

declaração, firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita 

referido acima (modelo no anexo III). 

5 DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO 

5.1 O envelope nº 01 deverá conter os seguintes documentos: 

5.1.1 Documentos listados nos itens 3.1.1; 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4, juntamente com os 

seus respectivos subitens ou Certificado de Registro Cadastral (CRC) do CI/Centro, no 

caso de licitante previamente cadastrada; OBS. o item 3.1.3 somente para as 

empresas que se enquadrarem nesta situação. 
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5.1.1.1 Caso alguma das certidões constantes no Certificado de Registro Cadastral do 

Consórcio esteja com o prazo de validade expirado ou irá expirar até a data de 

abertura dos envelopes de habilitação, a licitante deverá regularizá-lo no órgão 

emitente até o dia previsto para recebimento e abertura dos envelopes, sob pena de 

inabilitação. 

5.1.2 Declaração de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, bem como não emprega menor de dezesseis anos, salvo na 

condição de aprendiz nos moldes do Anexo IV deste edital. 

6 DO ENVELOPE DA PROPOSTA 

6.1 O envelope nº 02 deverá conter a proposta que será constituída dos seguintes 

documentos: 

6.1.1 Um (01) Formulário Padrão de Proposta, contendo valor unitário (litro) dos 

serviços cotados (álcool e gasolina comum), salientando que a proposta vencedora 

será a da empresa que cotar o menor preço com o valor global (soma dos dois itens 

licitados) conforme descrição constante no Anexo I; 

6.1.2 Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 dias contados 

da data de abertura do envelope; 

6.1.3 O preço e demais condições apresentados são de inteira responsabilidade do 

licitante, salvo erro alegado na abertura da proposta, que será registrado em ata, 

devendo o item ser desconsiderado das propostas. 

 

7 DO FORNECIMENTO 

7.1 O fornecimento do combustível será efetuado no local determinado no contrato. 

7.2 A nota fiscal deverá detalhar a quantidade comprada, seu valor unitário e o valor 

total; 

7.3 Caso restem desatendidas as exigências deste edital, o fornecedor será 

comunicado a substituí-lo por outro que atenda as especificações constantes deste 

instrumento, sem qualquer ônus para o CI/Centro. 

8  DO PAGAMENTO 
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8.1 O pagamento pelos serviços prestados será efetuado mensalmente, até 5 dias 

após a apresentação da respectiva nota fiscal, acompanhado dos relatórios dos 

abastecimentos mensais efetuados, mediante depósito em conta corrente. 

 

9 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.1 Os pagamentos decorrentes da execução dos serviços correrão por conta da 

seguinte dotação orçamentária: 01.01.00.101223003.2.001.000.3.3.90.30 

10 DO PROCEDIMENTO 

10.1 Recebidos os envelopes, na data e horário designados, a Comissão de Licitações 

iniciará a fase de habilitação. 

10.2 Aberto cada um dos envelopes, os documentos serão rubricados pelos membros 

da Comissão de Licitações e pelos licitantes presentes. 

10.3 A seguir, discricionariamente, a Comissão de Licitações poderá realizar 

imediatamente a verificação da documentação de habilitação apresentada ou encerrar 

a sessão de abertura e verificação do envelope de habilitação, anunciando que 

intimará oportunamente por correspondência eletrônica ou por correspondência postal 

com Aviso de Recebimento (AR) da data da divulgação do resultado da fase de 

habilitação, que será considerada como a data de início de prazo para eventuais 

recursos. 

10.4 Será inabilitado do certame o licitante que deixar de apresentar qualquer dos 

documentos de habilitação exigidos neste edital. 

10.5 Ao declarado inabilitado, será devolvido, lacrado, o envelope da proposta, contra 

recibo ou mediante consignação em ata, após a homologação da licitação. 

10.6 Decorridos os prazos para interposição de recursos previstos em lei ou após sua 

denegação, a Comissão de Licitações abrirá os envelopes de propostas, rubricando 

cada folha e colhendo a rubrica dos licitantes presentes, que poderão examinar as 

propostas apresentadas. 

10.7 Caso todas as licitantes inscritas no certame apresentem irregularidades relativas 

aos documentos de habilitação exigidos neste Edital, o certame será imediatamente 

suspenso pela Comissão de Licitações e reaberto no prazo de oito (08) dias úteis, a 

contar da data de suspensão, a fim de que as interessadas os reapresentem 

devidamente corrigidos. 
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10.8 No caso de suspensão do certame descrita no item 10.7, todas as licitantes 

presentes serão consideradas intimadas quanto à data de reabertura da sessão de 

julgamento da fase de habilitação no próprio ato de suspensão, sendo encaminhada 

notificação impressa via correio eletrônico, em tempo hábil, sobre o dia e hora 

determinados para reapresentação dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital para as licitantes que entregaram seus envelopes, mas que se retiraram das 

dependências do CI/Centro antes da suspensão de julgamento. 

11 DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

11.1 As propostas apresentadas de acordo com as especificações e exigências do 

Edital serão classificadas pela ordem crescente dos preços propostos. 

11.2 Será considerado vencedor o proponente que, dentro das propostas 

classificadas, apresentar o menor preço global (soma dos dois itens licitados – 

álcool e gasolina). 

11.3 Todos os itens constantes no Anexo I deverão atender ao valor máximo de 

desembolso estipulado pelo Consórcio para cada item, sendo desclassificado o 

licitante que apresentar proposta com valor superior a esse limite. 

11.4 Serão aceitos preços unitários em moeda corrente nacional, contendo até 03 

(três) dígitos após a vírgula. 

11.5 As licitantes classificadas firmarão Termo de Registro de Preços e celebrarão o 

Contrato de Prestação de Serviços, conforme modelos dos Anexos V e VI, 

respectivamente, cujas cláusulas são partes integrantes do presente edital. 

11.6 A existência de preços registrados não obriga o CI/Centro a firmar as 

contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação 

específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a 

preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

12 DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

12.1 O Registro de preços do fornecedor poderá ser cancelado, garantida a prévia 

defesa, no prazo de 05 dias úteis a contar do recebimento da notificação, nas 

seguintes hipóteses:  

12.1.1 Pelo CI/Centro, quando: 
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12.1.1.1 O fornecedor não cumprir as exigências do edital ou ata de registro de 

preços. 

12.1.1.2 O fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do 

registro de preços;  

12.1.1.3 O fornecedor der causa à rescisão administrativa decorrente do registro de 

preços, por um dos motivos elencados no art. 78 da lei 8.666/93. 

12.1.2 Pelo fornecedor quando: 

12.1.2.1 Mediante solicitação por escrito, comprovar justificadamente estar 

impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem 

ao registro de preços. 

12.1.2.2 O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado 

pelo órgão gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada. 

12.1.2.3 A comunicação de cancelamento do registro do fornecedor, nos casos 

previstos nos item 12.1.2.1 será feita por escrito, juntando-se ao processo licitatório 

comprovante de recebimento da comunicação enviada ao fornecedor. 

12.1.2.4 A solicitação do fornecedor ou prestador de serviços para cancelamento do 

registro de preços, não o desobriga do fornecimento dos produtos ou da prestação dos 

serviços até a decisão final do órgão gerenciador, que deverá ser prolatada no prazo 

máximo de 30 dias, facultado ao CI/Centro a aplicação das penalidades previstas no 

instrumento convocatório caso não aceitas as razões do pedido. 

13 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

DOS SERVIÇOS 

13.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste edital, conforme o caso, o 

CI/Centro poderá aplicar ao contratado as seguintes penalidades, sem prejuízo de 

outras medidas legais aplicáveis à espécie, garantida a prévia e ampla defesa: 

13.1.1 advertência; 
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13.1.2 multa de até dez por cento (10%) do valor do último faturamento mensal, salvo 

se a irregularidade decorrer de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovada 

pelo contratado e acatado pelo CI/Centro; 

13.1.3. suspensão temporária de participar de licitação ou contratar com o CI/Centro 

ou com qualquer de seus municípios consorciados por até dois (02) anos; e 

13.1.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

13.2 As sanções previstas nos subitens 13.1.3 e 13.1.4 poderão também ser aplicada 

às pessoas jurídicas que, dentre outras condutas: 

13.2.1 injustificadamente retardarem a execução do objeto do contrato; 

13.2.2 injustificadamente não mantiverem as condições estabelecidas no Edital ou no 

contrato; 

13.2.3 fizerem declaração falsa ao CI/Centro ou a qualquer de seus municípios 

consorciados; 

13.2.4 falharem ou fraudarem na execução do contrato; 

13.2.5 sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 

13.2.6 praticarem atos ilícitos visando a frustrar os objetivos deste Edital, Termo de 

Registro de Preços e/ou do contrato; 

13.2.7 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados; 

13.3 O valor da multa será descontado dos pagamentos devidos pelo CI/Centro ao 

contratado. 

14 DAS PROPOSIÇÕES GERAIS 

14.1 Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender quaisquer das 

disposições deste Edital e seus anexos. 
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14.2 Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das 

propostas ou quaisquer outros documentos. 

14.3 Só terão direitos a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações 

ou recursos, assinar atas, termo de registro de preços e o contrato de fornecimento os 

representantes legais das licitantes ou seus procuradores credenciados. 

14.4 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação não serão 

admitidos à licitação os participantes retardatários. 

14.5 As empresas vencedoras da presente licitação que, após assinarem o contrato, 

desistirem de prestar os serviços licitados poderão, a critério do CI/Centro, ser 

suspensas do direito de licitar com o CI/Centro e seus municípios consorciados pelo 

prazo de até dois (02) anos, independentemente das medidas judiciais cabíveis. 

14.6 Eventual empate será decidido por sorteio em ato público. 

14.6.1 Também 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.   

14.6.2 Para efeito do disposto no item anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 

seguinte forma:   

14.6.2.1 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;   

14.6.2.2 não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno 

porte, na forma do item anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura 

se enquadrem na hipótese do item 4.1.3.5, na ordem classificatória, para o exercício 

do mesmo direito;   

14.7 Ao Presidente do CI/Centro fica assegurado o direito de revogar ou anular a 

presente licitação em razão de interesse público, sem que caiba aos licitantes 

quaisquer direitos a reclamação ou indenização. 

14.8 O presente Edital estará disponível no site do CI/Centro  www.circ.com.br. 

Demais informações devem ser solicitadas por escrito ou por e-mail ao CI/Centro (e-

mail: contratos@circ.com.br); 

14.9 Após a homologação do julgamento da presente licitação e publicação da Ata de 

Registro de Preços, os proponentes vencedores e os demais que concordarem em 
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prestar o serviço pelo preço vencedor, celebrarão Termo de Registro de Preços e, 

segundo a oportunidade e conveniência do CI/Centro, respeitada a ordem de 

classificação da Ata de Registro de Preços, poderão ser convocados para celebração 

de Contrato de Prestação de Serviços, cujas minutas compõem os Anexos V e VI 

deste edital. 

14.10 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação, à luz da Lei n.° 

8.666/93 e disposições estabelecidas no presente Edital. 

14.11 Não poderá participar da presente licitação aquele que tiver sofrido punição 

resultante de contratos anteriores firmados com a Administração Pública, na condição 

de fornecedores de bens e/ou serviços. 

14.12 Os preços dos contratos de prestação de serviços decorrentes desta licitação 

serão reajustados nos preços e prazos fixados pelo órgão controlador. 

14.13 O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá requerer 

a atualização dos preços vigentes, através de solicitação formal ao CI/Centro, desde 

que acompanhado de documentos que justifiquem o pedido, tais como: lista de preços 

do fabricante, notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias prima, enfim, 

documentação que será analisada por comissão designada para tal fim. 

14.14 Independentemente da solicitação de que trata a disposição do item 14.13, o 

CI/Centro poderá, na vigência do Registro, solicitar a redução dos preços registrados, 

garantida a prévia defesa do beneficiário do registro, no prazo de 05 dias e de 

conformidade com as parâmetros de pesquisa de mercado, realizada, ou, ainda, 

quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no 

mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a 

partir de sua publicação na imprensa oficial. 

14.15 Na hipótese de o prestador primeiro classificado da região ter seu registro 

cancelado, não assinar, não aceitar ou não firmar o contrato no prazo e condições 

estabelecidos, poderão ser convocados os prestadores, na ordem de classificação, 

para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 

classificado, inclusive quanto ao preço, independentemente da cominação prevista no 

art. 81 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

14.16 Caso o CI/Centro não se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato, a seu 

exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das 

faturas, até que o Contratado cumpra integralmente a condição contratual infringida, 
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sem prejuízo da incidências das sanções previstas neste edital, na Lei nº 8.666/93 e 

alterações posteriores. 

14.17 O licitante reconhece os direitos do CI/Centro nos casos de rescisão previstas 

nos artigos 78 a 87 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

15 DO VALOR MÁXIMO DE DESEMBOLSO DOS SERVIÇOS 

15.1 Para os serviços a serem contratados através da presente licitação, os valores 

máximos a serem pagos pelo CI/Centro serão de R$ 2.905 pelo litro de gasolina  e R$ 

2,497  pelo litro do álcool, a somarem, no máximo, R$ 5,402 conforme tabela a seguir: 

Item 
Descrição do 

Serviço 

Unidade de 

medida 

 

Quantidade média em 

12 meses -litros 

Valor unitário 

máximo(R$) 

01 
 Gasolina 
comum 

litro 2500 2,905 

02 
 Álcool 

litro 500 2,497 

Total 5,402 (valor máximo a ser pago) 

 

15.2. Os serviços e valores a serem cotados pela licitante interessada deverão constar 

em documento que deverá atender ao modelo do Anexo I.  

16. DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Santa Maria – RS para dirimir eventuais litígios 

decorrentes do presente Edital e dos instrumentos dele decorrentes. 

 

Santa Maria (RS), 27 de março de 2013. 

 

 

 

Julio Cesar Viero Ruivo 

Presidente do CI/Centro 
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ANEXO I (MODELO) 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 01/2013 

 

FORMULÁRIO PADRÃO DE PROPOSTA 

 

EMPRESA: __________________________ 

CNPJ: _________________________  

 

Obs. 1: O valor global a ser cotado deve referir-se a soma do valor do litro de gasolina comum 

e litro de álcool.  

 

 
 

Item 

Descrição do 

Serviço 

Unidade de 

medida 

 

Quantidade média em 

12 meses -litros 

Valor unitário 

máximo(R$) 

01 

 Gasolina comum 

litro 2500 2,905 

02 

 Álcool 

litro 500 2497 

Total (por extenso – soma dos dois itens) 

 

Proposta válida por 60 dias, a contar da data de abertura do envelope. 

OBS. 1 O valor máximo a ser pago pelo litro de gasolina será de R$ 2.905; 

 2 O valor máximo a ser pago pelo litro do álcool será de R$ 2,497; 

3 O valor máximo da soma dos itens será de R$ 5,402. 

Local e data. 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

Nome completo 
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ANEXO II (MODELO) 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º XX/201X 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

A Empresa XXX credencia o(a) Sr.(a) XXX CPF n.º XXX  R.G. n.º .XXX, conferindo-lhe todos 

os poderes necessários a prática de quaisquer atos relacionados com o Edital de Concorrência 

para Registro de Preços n.º 01/2013 – CI/Centro, assim como os poderes específicos para 

rubricar a documentação e as propostas, apresentar reclamações, impugnações ou recursos e 

assinar atas 

 

Local e data. 

 

 

............................................................................. 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

Nome completo 
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ANEXO III (MODELO) 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 01/2013 

 

 

 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE OU COMO COOPERATIVA 
 

 

A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ nº 

_________________________, por intermédio de seu responsável (contador) 

________________________, CPF nº ____________________, declara, para fins de 

participação na Carta Convite nº XX/2013, que:  

( ) é considerada microempresa, conforme inciso I do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123/06;  

( ) é considerada empresa de pequeno porte, conforme inciso II do artigo 3º da Lei 

Complementar n.º 123/06;  

( ) é cooperativa, tendo auferido no calendário anterior, receita bruta até o limite de 

R$ 2.400.000,00.  

Declara que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do 

artigo 3º da Lei Complementar n° 123/06.  

Local e data:  

Nome do profissional contábil:  

Nº de seu registro junto ao CRC:  

CARIMBO COM CNPJ DA EMPRESA 
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Anexo IV (MODELO) 

 

 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE 

 

 

A Empresa XXX inscrita no CNPJ n°.XX, por intermédio de seu representante 

legal o(a) Sr(a)XXX, portador(a) da Carteira de Identidade nº XXX e do CPF nº XXX, 

DECLARA, para fins do disposto no Inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, acrescido 

pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999 e no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de 

junho de 1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

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

 

Local e data. 

 

 

 

__________________________________ 

(representante legal) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO V (MODELO) 

 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 01/2013 

 

TERMO DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

A Empresa XXX, CNPJ nº XXX, classificada em XXº lugar, conforme Ata de Registro de 

Preços da Concorrência para Registro de Preços nº 01/2013 do CI/Centro, com validade 

de um (ano) a contar de sua publicação na imprensa oficial em DD/MM/AAAA, declara neste 

termo que se obriga a prestar os seguintes serviços de fornecimento de combustível (álcool e 

gasolina comum), pelos preços a seguir registrados, na forma e condições estabelecidas no 

Edital de Concorrência para Registro de Preços nº XX/201X e seus Anexos: 

Item 

Descrição do Serviço 

Preço Registrado (R$) 

01 

Gasolina Comum 

Valor do preço vencedor 

02 

Álcool 

Valor do preço vencedor 

.... 

 

 

 

Local e data. 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

Nome completo 
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ANEXO VI 
 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 

 

- MINUTA - 

Contrato nº XX/2013 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CELEBRADO ENTRE 

CI/Centro E (CONTRATANTE) E .................................. 

(CONTRATADO). PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

XX/XXX. 

 

CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO – 

CI/Centro, com sede na (endereço), CNPJ nº xxxxxxx, neste ato representado pelo seu 

Presidente, Sr. XXXXXXXXXXXX, brasileiro, casado, Portador do CPF n°: XXXXXX, RG n°: 

XXXXXX; 

CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXXX, com sede na (endereço), CNPJ nº XXXXXXX, neste 

ato representada por seu (cargo), Sr, XXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, (estado civil), portador 

do RG n° XXXXXXXXX, CPF n° XXXXXX. 

Com fundamento na Lei nº 8.666/93, e, ainda, o Edital de Concorrência para Registro de 

Preços nº 01/2013, RESOLVEM celebrar o presente contrato de FORNECIMENTO DE 

COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E ALCOOL, mediante as cláusulas e condições 

seguintes. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO PREÇO 

O presente contrato tem por objeto a aquisição de combustível do tipo gasolina comum e álcool 

(limitar a quantidade), por intermédio de responsáveis devidamente autorizados, conforme 

Termo de Registro de Preços firmado pela CONTRATADA em DD/MM/AAAA, cuja cópia 
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acompanha o presente instrumento e passa a integrá-lo como Anexo, para todos os fins de 

direito. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

2.1 Dos direitos: 

2.1.1 Do CONTRATANTE: Receber o objeto solicitado nas condições avençadas, conforme 

disposições do edital, termo de registro de preços e contrato; 

2.1.2 Da CONTRATADA: perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionado; 

2.2 Das obrigações: 

2.2.1 Do CONTRATANTE: efetuar o pagamento da forma ajustada pelo consumo mensal da 

gasolina comum e álcool; 

2.2.2 Da CONTRATADA: atender aos pedidos de fornecimento durante o período de duração 

do Registro de Preços. 

2.2.2.1 entregar o bem de acordo com as especificações do edital de licitação, nas quantidades 

solicitadas pelo CONTRATANTE. 

2.2.2.2 assumir a responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas mantidas com seus 

empregados e trabalhadores a si vinculados; 

2.2.2.3 manter durante toda a execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações por 

ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

2.2.2.4 manter durante toda a execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações por 

ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

2.2.2.5 manter atualizadas as certidões de regularidade fiscal. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

3.1 Pelo fornecimento do combustível gasolina comum será pago o valor de R$ XXX por litro; 

3.2 Pelo fornecimento do álcool será R$ XXX por litro. 

Parágrafo Primeiro: o valor do contrato será mensal, de acordo com o fornecimento do 

combustível/álcool, conforme relatório mensal. 
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Parágrafo segundo: o presente contrato fica limitado ao fornecimento de 500 (quinhentos) litros 

de álcool e 2500 (dois mil e quinhentos) litros de gasolina comum. 

Parágrafo terceiro: O pagamento será realizado através de transferência eletrônica para a 

conta corrente de titularidade da CONTRATADA, XXXX. 

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas dos serviços realizados por força deste contrato correrão à conta da seguinte 

dotação orçamentária: XXX. 

CLÁUSULA QUINTA – DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA  

O valor dos serviços contratados não sofrerá correção. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial do objeto pactuado, conforme o caso, o CONTRATANTE 

poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades, sem prejuízo de outras medidas 

legais aplicáveis à espécie, garantida a prévia e ampla defesa: 

I – advertência; 

II – multa de até dez por cento (10%) do valor do último faturamento mensal, salvo se a 

irregularidade decorrer de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado pela 

CONTRATADA e acatado pelo CONTRATANTE; 

III – suspensão temporária de participar de licitação ou contratar com o CONTRATANTE ou 

com qualquer de seus municípios consorciados por até dois anos; 

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

Parágrafo Primeiro. As sanções previstas nos incisos III e IV poderão também ser aplicadas à 

CONTRATADA nas seguintes hipóteses: 

I – No caso de atraso ou falta do produto solicitado; 

II - Ocorrer entrega parcial do produto. 

Parágrafo único: a multa sobrará em caso de reincidência, não podendo ultrapassar 20% do 

valor atualizado do contrato, sem prejuízo da cobrança por perdas e danos que venham a ser 

causados ao interesse público e da possibilidade de rescisão contratual. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 

O presente contrato terá validade de 12 (doze) meses, a contar de sua publicação na imprensa 

oficial. 
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CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 

Além das hipóteses previstas na Lei Federal nº 8.666/93, são motivos para rescisão do 

presente contrato o não cumprimento de quaisquer de suas cláusulas e condições. 

§ 1º - A CONTRATADA reconhece desde já os direitos do CONTRATANTE em caso de 

rescisão administrativa prevista na legislação antes mencionada. 

§ 2º - Em caso de rescisão contratual, se a interrupção das atividades em andamento puder 

causar prejuízo à população, a critério do CONTRATANTE, será observado o prazo de trinta 

(30) dias para ocorrer a rescisão. Se neste prazo a CONTRATADA não prestar os serviços de 

acordo com as disposições deste contrato, poderá ser aplicada uma multa no dobro do 

percentual estipulado na Cláusula Décima Segunda - Das Penalidades. 

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES 

Quaisquer das alterações do presente contrato será regulada pela lei 8.666/93, através de 

Termo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA– DO FORO 

As partes elegem o Foro da Comarca de Santa Maria (RS), com exclusão de qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas do presente contrato que não 

puderem ser resolvidas pelas partes. 

E por estarem as partes mutuamente de acordo com as cláusulas do presente instrumento, 

firmam o presente contrato em três (03) vias de igual teor e forma, na presença de duas (2) 

testemunhas, abaixo assinadas. 

Santa Maria (RS) DD de MMMM de 2013. 

CONTRATANTE 

 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1)Nome/RG: 

 

2)Nome/RG: 


