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EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL 004/2015 

 
 
O Município de Almirante Tamandaré, por intermédio da Pregoeira 
Oficial, a Srta. Aline Guerra Correa, em conformidade com a Portaria 
nº661 de 07 de outubro de 2014, informa que por solicitação do Secretário 
Municipal de Administração, Planejamento e Previdência, através do protocolo 
0018.000128/2015, realizará procedimento licitacional para contratação de 
do objeto abaixo especificado, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo 
MENOR PREÇO DO LOTE, observadas as disposições legais contidas na Lei nº. 
10.520 de 17/07/2002, regulamentada através do Decreto Municipal 
031/2005, subsidiariamente à Lei nº. 8.666, de 21/06/1993, e disposições 
contidas no presente Edital. Torna público, para conhecimento das empresas 
interessadas, que no dia 12/02/2015 às 14:00 horas, abrindo as propostas de 
preços, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. 
 
1 – OBJETO 
 
  O presente Pregão tem por objeto a "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ESPECIAL DIESEL S10, PARA OS 
VEÍCULOS NOVOS DA FROTA MUNICIPAL" pelo critério de MENOR 
PREÇO GLOBAL, conforme anexos , deste edital. 

 
2 – DO VALOR ESTIMADO 
 
O preço máximo global da presente licitação será de R$ 267.000,00 
(duzentos e sessenta e sete mil reais), por um período de 12 meses, 
conforme anexos deste edital. 
 
3- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 
 
08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                                                                     

04.122.0004.2.029 – Manutenção do Gabinete do Secretário de Obras  
3.3.90.30.00 – 1000 - Material de Consumo 
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08.02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                                                                     
26.782.0005.2.036 – Manutenção de Equipamentos Pesados Rodoviários 
3.3.90.30.00 – 1000 - Material de Consumo 
 
09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                    

10.301.0015.2.048 – Serviços de Saúde Pública 
3.3.90.30.00 – 1303 - Material de Consumo                                                                   
 
11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                     
12.361.0018.2.080 – Manutenção do Departamento de Educação 
3.3.90.30.00 – 1103 - Material de Consumo 
 
11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                     
12.361.0018.2.083 – Manutenção do Ensino Fundamental 
3.3.90.30.00 – 1103 - Material de Consumo 
 
11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                     
12.361.0018.2.083 – Manutenção do Ensino Fundamental 
3.3.90.30.00 – 1104 - Material de Consumo 
 
11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                     
12.361.0018.2.084 – Manutenção do Salário Educação 
3.3.90.30.00 – 1107 - Material de Consumo 
 
11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                     
12.361.0021.2.092 – Manutenção do Transporte Escolar 
3.3.90.30.00 – 1104 - Material de Consumo 
 
13.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO                  
20.606.0030.2.103 – Serviços de Agricultura 
3.3.90.30.00 – 1000 - Material de Consumo 
 
19.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                                                   
18.541.0027.2.145 – Manutenção dos Serviços de Meio Ambiente 
3.3.90.30.00 – 1510 - Material de Consumo  
 
4 – PARTICIPAÇÃO 
 



  PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ 
ESTADO DO PARANÁ 

 

Avenida Emílio Johnson, 360 – Fone: 41 3657-2244 – Fax: 41 3657-3021 – CEP 83501-970 
Almirante Tamandaré - Paraná 

3 

a) Poderão participar da presente Licitação pessoas jurídicas que atuem no 
ramo pertinente ao objeto da presente licitação e que atendam a todas as 
condições exigidas na Lei nº 10.520/02 e suas alterações posteriores, na Lei nº 
8.666/93, bem como as demais exigências contidas no presente edital. 
 
b) Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, os 
licitantes que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 
 
c) Licitante declarado inidôneo para licitar junto a qualquer órgão ou 
entidade da Administração Direta ou Indireta no âmbito Federal, Estadual e 
Municipal ou que possua alguma sanção administrativa exarada por está 
Administração Pública que seja impeditiva de participar de licitações e 
contratar com a Administração, sob pena de incidir no previsto no parágrafo 
único do art. 97 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 
 
d) Empresas que estejam constituídas sob a forma de consórcio; 
 
e) Empresa que tenha como sócio(s) servidor (es) ou dirigente(s) de 
qualquer esfera governamental da Administração Municipal. 
 
5 - CREDENCIAMENTO 

 
a) Durante os trabalhos relativos ao certame licitatório somente será 
permitida a intervenção de um representante legal por licitante, que estiver 
legalmente constituído e for devidamente credenciado a tal fim. 
 
b) O representante legal somente poderá representar um licitante. 
 
c) O instrumento de procuração ou outro documento hábil deverá estar 
acompanhado do contrato ou estatuto social e de um documento de identidade. 
 
d) Quando a empresa se fizer representar por diretor, sócio ou gerente, a 
capacidade de representação será verificada em face do próprio contrato ou 
estatuto social. 
 
e) Os documentos serão verificados no início dos trabalhos e deverão ser 
apresentados em via original; por qualquer processo de cópia autenticada por 
Tabelião ou por funcionário desta Administração Pública; por publicação em 
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Órgão de Imprensa Oficial ou, ainda, por cópia acompanhada do respectivo 
original. 
 
f) Todas as empresas deverão apresentar Declaração de Pleno atendimento 
aos requisitos de habilitação, conforme modelo anexo deste edital, salvo as 
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que estejam com restrição no 
tocante a Regularidade Fiscal, que deverão apresentar a Declaração conforme 
modelo anexo deste Edital. 
 
g) As microempresas e empresas de pequeno porte que queiram gozar das 
prerrogativas e benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006 
deverão apresentar no momento do credenciamento, além dos documentos 
anteriormente mencionados, uma declaração que constitui-se como 
microempresa ou empresa de pequeno porte para os fins legais, conforme 
anexo. 
 
h) Os documentos necessários para o credenciamento deverão ser 
apresentados fora dos invólucros, serão retidos e deverão integrar o processo 
de licitação. 

 
6– ENVELOPES 
 
a) Os envelopes deverão estar devidamente fechados, lacrados e devem 
ser entregues ao Pregoeiro no dia, horário e local designados para a realização 
da sessão pública, e não será aceita a remessa de documentos via postal, fac-
símile, telex, telegrama ou qualquer outra forma similar. 
 
b) Os envelopes deverão conter na face externa os seguintes dizeres: 
 

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE 
TAMANDARÉ 
ENVELOPE DE PROPOSTA - Nº. 01 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2015 
(RAZÃO SOCIAL)  (Nº. DO CNPJ) 
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À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE 
TAMANDARÉ 
ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO - Nº. 02 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2015 
(RAZÃO SOCIAL) (Nº. DO CNPJ) 

 
7 – PROPOSTA 
 
A proposta deverá conter:  
 
a) Preço unitário e total proposto do objeto, utilizando duas casas decimais 
depois da vírgula (Ex: R$ 1,00). 
 
b) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 
(sessenta) dias, a contar da data designada para a sessão pública. Salienta-se 
que caso não conste o prazo de validade será levado em consideração o prazo 
de 60 dias para a validade da mesma. 
 
c) Indicação de marca, modelo, características, especificações técnicas e 
demais elementos necessários para a individualização do bem ofertado, quando 
possível. 
 
d) A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via original, sem 
emendas, rasuras, corretivas ou entrelinhas, com suas folhas rubricadas e a 
última contendo data, assinatura e identificação do signatário, que 
obrigatoriamente deverá possuir capacidade para o ato. 
 
e) No valor proposto deveram estar computados todos os valores 
necessários para o atendimento do objeto da presente licitação, tais como 
tributos, encargos diretos e indiretos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais, taxas e tarifas, fretes, seguro, custos inerentes à 
aquisição, transporte, armazenamento e utilização de materiais a serem 
empregados na execução da obra ou serviço.  
 
f) Havendo discrepância entre o valor unitário e total prevalecerá o 
unitário e seu somatório. 
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8 – DOCUMENTAÇÃO 
 
O envelope contendo os documentos de habilitação deverá conter: 
 
8.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
a) No caso de firma individual: Cédula de Identidade e Inscrição Comercial, 
com prova de registro na Junta Comercial ou repartição Correspondente. 
 
b) No caso de Sociedade Mercantil: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato 
Social em vigor, devidamente registrado no órgão competente. 
 
c) No caso de Sociedade por Ações: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato 
Social em vigor, devidamente registrado no órgão competente, acompanhados 
da ata da assembléia, devidamente registrada, que elegeu a última diretoria; 
 
d) No caso de Sociedade Civil: Inscrição do Ato Constitutivo no órgão 
competente, acompanhada de prova da diretoria em exercício; 
 
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País; 
 

8.1.2. REGULARIDADE FISCAL 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b) Certidão de regularidade junto a Fazenda Nacional, compreendendo a 
Certidão da Divida Ativa da União e a Certidão de quitação de tributos e 
contribuições federais; 
 
c) Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual; 
 
d) Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal; 
 
e)  Prova de regularidade perante a Seguridade Social (INSS); 
 
f)      Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS); 
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f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida pela Justiça do 
Trabalho. 
 

8.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA 
 

a) Certidão Negativa de Falência, Concordata expedida pelo Distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, dos últimos 60 (sessenta) dias, ou que esteja dentro 
do prazo de validade expresso na própria Certidão; 
 
b) Apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que poderá ser 
cópia autenticada extraídos do livro diário, ou do jornal, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, devendo ser comprovado com base nos índices descritos 
abaixo, onde os resultados deverão ser maior que 1 (um). (demonstrar cálculo). 
 

Descrição Fórmula 

Liquidez Geral LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Solvência  Geral SG = 
                             Ativo Total_________                               
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Liquidez Corrente LC = 
         Ativo Circulante          ___ 

Passivo Circulante 
 
OBSERVAÇÃO: O Capital Social mínimo ou o valor do patrimônio líquido deverá 
ser de no mínio 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação. (art. 31, 
Parágrafo 3º da Lei de Licitação). 
 
8.1.4  DECLARAÇÕES 
 
a) Declaração da licitante de que cumpre o disposto no Inciso XXXIII, do 
artigo 7º da Constituição Federal, conforme modelo anexo IV;  
 
b) Declaração de idoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública, conforme modelo anexo V; 
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c) Apresentar declaração de comprometimento de que caso seja vencedora do 
certame, atenderá a todos os dispositivos da Lei nº 8078/90, do código de 
defesa do consumidor e demais legislações pertinentes; 
 
d) Declaração da licitante, assinada por seu representante legal, sob as penas 
do art. 299 do Código Penal, de que atende e se submete a todas as cláusulas e 
condições do Edital relativa ao objeto licitatório; 

 
8.1.5 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

a) Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, em nome do 
licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
que comprove(m) o fornecimento anterior com características técnicas e 
prazos de natureza semelhante ao objeto deste certame licitatório; 

 
b) Apresentação de certificado de distribuidora autorizada pela ANP 

(Agência Nacional de Petróleo) atualizado; 
 

c) Apresentação de declaração que os produtos ofertados possuem 
registro na ANP (Agência Nacional de Petróleo), que atendem as normas 
do INMETRO e também aos dispositivos da Lei nº 8078/90, do código 
de defesa do consumidor e demais legislações pertinentes e suas 
atualizações; 

 
8.1.6 DEMAIS INFORMAÇÕES 

 
a) Os documentos poderão ser apresentados em via original ou por qualquer 
processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou por funcionário da 
Unidade que realiza a licitação; por publicação em Órgão de Imprensa Oficial 
ou, ainda, por cópia acompanhada da respectiva via original, para conferência no 
ato da entrega. 
 
b) Deverá apresentar procuração em conformidade com o anexo VI deste 
edital ou outro documento hábil, em se tratando de procuração por 
instrumento público. 
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c) Quando a empresa for representada por diretor, sócio ou gerente, a 
capacidade de representação será verificada em face do próprio contrato ou 
estatuto social. 
 
d) As certidões que não consignarem de forma expressa o prazo de validade, 
este ficará fixado em 90 (noventa) dias, para fins da presente licitação. 
 
8.2 PROPOSTA DE PREÇOS 
 
A proposta deverá conter: 
 
a) Indicação do “PREÇO GLOBAL DO LOTE”, considerando todas as 
informações deste edital, para tanto se faz necessário a apresentação dos 
valores unitários, de cada item, utilizando duas casas decimais.(Exemplo: R$ 
1,00). 
 
b) Caso as propostas apresentadas por MICROEMPRESAS e empresas de 
pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta 
de menor preço (após o encerramento dos lances), será assegurada preferência 
de contratação, respeitado o seguinte: 
 
b.1) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela detentora do menor 
preço, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto desta licitação; 
b.2) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as licitantes 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese desta Condição, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
b.3) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos 
nesta Condição, será     realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 
b.4) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 
convocada para apresentar novo lance no prazo máximo de 5 (cinco) minutos 
após a solicitação do Pregoeiro, sob pena de preclusão; 
b.5) O disposto nesta Condição somente se aplicará quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno 
porte. 
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c) Inclusão no preço proposto, de todo os produtos necessários para a 
execução do objeto, despesas de impostos, seguros e de todas as despesas 
necessárias para a perfeita execução dos serviços e respectiva entrega do 
produto. 
 
d) No caso de apresentação de proposta com mais de duas casas decimais, as 
casas excedentes serão desconsideradas, permanecendo a obrigação da 
proponente pela proposta que resultar da retificação. 
 
e) Prazo de validade da proposta, não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, 
a contar da data designada para a sessão pública. As propostas que não 
consignarem de forma expressa o prazo de validade , este ficará fixado em 60 
(sessenta) dias, para fins desta licitação. 
 
f) A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via original, sem emendas, 
rasuras, corretivas ou entrelinhas, com suas folhas rubricadas e a última 
contendo data, assinatura e identificação do signatário, que obrigatoriamente 
deverá possuir capacidade para o ato. 
 
g) Preferencialmente deverá ser apresentada na ordem em que se encontram 
enumerados e em papel timbrado da licitante. 
 
h) Não deverá conter alternativas de preços ou qualquer condição que induza o 
julgamento a ter mais de um resultado. 
 
i) No valor proposto deverão estar computados todos os valores necessários 
para o atendimento do objeto da presente licitação, tais como tributos, 
encargos diretos e indiretos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais, taxas e tarifas, fretes, seguro, custos inerentes à aquisição, 
transporte, entre outros. 
 
j) Exaurida a fase de disputa, não serão aceitos pedidos de retirada de 
propostas, as quais serão consideradas em todos os seus efeitos obrigacionais, 
sujeitando-se ao julgamento até o final do certame, observado o disposto no 
parágrafo 6º, artigo 43 da Lei nº 8.666/93. 
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k) Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o Licitante 
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta do 
lance subseqüente, verificando sua aceitabilidade e procedendo a sua 
habilitação, se for o caso, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, 
até a apuração de uma proposta e/ou lance que atenda ao edital. 
 
l) Ocorrendo a situação descrita acima o Pregoeiro poderá negociar com o 
Licitante para que seja obtido menor preço. 
 
m) Em sendo considerado habilitado o Licitante de menor lance  na fase de 
habilitação, será este declarado vencedor via sistema eletrônico, “pelo 
pregoeiro oficial”. 
 
09 – DO FORNECIMENTO E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
a) O fornecimento dos combustíveis será efetuado diretamente no posto que 
vencer o procedimento licitatório, com limite de quantitativos, obedecendo à 
conveniência e as necessidades da Administração, mediante ordem de 
autorização de abastecimento, reservados os parâmetros da licitação; 
 
b) Os produtos deverão obedecer as Normas Brasileiras divulgadas pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), no que couber, e em 
conformidade com as edições mais recentes; 
 
c) Caso algum veículo tenha problemas, ou seja, danificado e que se comprove 
que foi em decorrência do combustível utilizado, o Contratado terá que arcar 
com todos os prejuízos ocorridos a administração pública. 
 
d) Possuir local próprio e adequado para armazenamento do objeto referido, 
em um raio de 15 (quinze) quilômetros no máximo, visando a economicidade para 
o município,  tendo como referência o endereço do Prédio Central da Prefeitura 
de Almirante Tamandaré sito na Avenida Emílio Johnson, 360 Centro. 
 
e) Responsabilizar-se pela substituição imediata e as suas expensas, mediante 
solicitação da Prefeitura, do produto que porventura apresentar vícios ou 
defeitos em virtude da ação ou omissão involuntária, negligência, imperícia ou 
de qualidade inferior e em desacordo com as especificações técnicas; 
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f) A eximir a Prefeitura Municipal de qualquer responsabilidade quanto a 
possíveis ocorrências que venham a causar acidentes pessoais a empregados da 
contratada ou de terceiros, relativamente à entrega dos produtos (§ 1º do art. 
71 da Lei 8666/93). 
 
g) A responsabilizar-se por todas as despesas com tributos fiscais, 
trabalhistas e sociais, que incidam ou venham a incidir, diretamente e 
indiretamente, na entrega dos produtos. 

 
10 - PAGAMENTO  
 

a) O pagamento será efetuado até o 30 (trinta) dias após a entrega dos 
produtos descritos no objeto. 

 
b) Por ocasião do pagamento deverá ser apresentado: 

b.1) fatura discriminada, os materiais entregues descritos 
detalhadamente, e devidamente atestados pelo(a) Secretaria 
Solicitante; 
b.2) certidão negativa de débitos perante o Instituto Nacional de 
Seguridade Social (INSS), referente ao mês imediatamente 
anterior; 
b.3) cópia autenticada das guias de recolhimento do FGTS, 
devidamente quitadas; e 
b.4) cópia autenticada das guias de recolhimento da contribuição 
previdenciária, devidamente quitadas. 

 
c) Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos 

documentos exigidos, bem como enquanto estiver pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta à 
adjudicatária, em virtude de penalidade ou inadimplemento das 
obrigações assumidas. 
 

d) Os preços ajustados poderão ser reajustados, nos termos do Art. 65 
da Lei 8.666/93, observado o Índice Geral de Preços ao Consumidor – 
IGP-M, ou na falta deste por outros divulgados pelo Governo Federal; 
 
d1) o reajuste incidirá após o prazo de 01 (um) ano, contado da data 
de apresentação da proposta, mediante requerimento do contratado; 
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d2) quando antes da data de reajustamento, já tiver ocorrido a 
revisão do contrato para manutenção do seu equilíbrio econômico 
financeiro, será a revisão considerada à ocasião do reajuste, para 
evitar acumulação injustificada. 

 
 11- DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

a) Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia 
de início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias 
consecutivos, salvo expressa disposição em contrário. 
 

b)  Não será admitida a participação de empresas reunidas em consórcio, 
sob qualquer forma; 
 

c) As proponentes deverão ter pleno conhecimento das condições dos 
objetos deste Termo, das especificações técnicas e seus anexos. 
Deverão ser verificadas as condições atuais, as características locais e 
quantidades dos serviços a serem executados, a região onde os 
trabalhos serão desenvolvidos e o sistema viário local, não podendo ser 
invocado, em nenhum momento, qualquer desconhecimento como 
elemento impeditivo da correta formulação da proposta ou do integral 
cumprimento do contrato, não sendo aceitas reivindicações posteriores 
sob quaisquer alegações; 
 

d) A empresa deverá assumir inteira responsabilidade pela inexistência de 
fatos que possam impedir sua habilitação na presente licitação e ainda 
pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentados; 
 

e)  A empresa deverá, durante toda a vigência da contratação, manter em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificações exigidas neste Termo; 
 

f) Os serviços deverão ser executados utilizando-se todos os critérios 
técnicos e recursos necessários para que se alcance resultados 
eficazes, e de acordo e em conformidade com as especificações 
técnicas dos anexos constantes neste Termo, com adequado 
funcionamento e atendimento ao público; 
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g) Caberão, à proponente vencedora, todos os custos inerentes à execução 

dos serviços, obras e investimentos referentes aos objetos deste 
Termo, além dos custos de encargos tributários, sociais, fiscais, 
trabalhistas, previdenciários, securitários e gerenciamento, referente 
aos mesmos. 
 

h) Na ocorrência de qualquer fato que impeça o cumprimento de prazo 
estabelecido neste edital, este será transferido para o primeiro dia útil 
de expediente normal da administração. 

 
i) Às empresas que retirarem edital serão expressamente comunicadas de 

toda e qualquer alteração que importe em modificação do mesmo. 
 

j) As licitantes ficam obrigadas, a qualquer tempo, a declarar a ocorrência 
de fatos impeditivos da habilitação e que ensejem no impedimento de 
licitar e contratar com a administração pública, em qualquer de suas 
esferas. 

 
k) A participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável 

aceitação, pelos proponentes, das condições do edital, cujo 
desconhecimento não poderão alegar. 

 
l) O Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, fica 

facultada a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a 
complementar instrução do processo. 

 
m)  O Prefeito Municipal poderá revogar, total ou parcialmente, a presente 

licitação por razões de interesse público, ou anulá-la, por ilegalidade, de 
ofício ou por provocação de terceiros, nos termos do artigo 49, da Lei 
nº. 8.666/93, não cabendo às licitantes direito a indenização, nem pela 
elaboração da proposta e/ou apresentação de documentos. 

 
n) O prazo de execução e de vigência e de 12 (doze) meses. 

 
o) Os prazos de execução e de vigência poderão ser prorrogados, a critério 

da administração, tendo por fundamento as disposições contidas no art. 
57, item I e II da Lei 8666/93. 



  PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ 
ESTADO DO PARANÁ 

 

Avenida Emílio Johnson, 360 – Fone: 41 3657-2244 – Fax: 41 3657-3021 – CEP 83501-970 
Almirante Tamandaré - Paraná 

15 

 
p) Informações e/ou esclarecimentos deverão ser obtidos junto ao 

Pregoeiro, de forma expressa e mediante protocolo, até 03 (três) dias 
antes da data designada para a realização da sessão pública e serão 
respondidas até o dia anterior ao da sessão. 

 
q) Eventuais omissões serão supridas pelas disposições constantes da Lei 

8.666/93, com as alterações dela decorrentes. 
 

r) O expediente da administração pública se dá, de 2ª a 6ª feira, no 
horário compreendido entre  08:00 às 12:00 horas e, das 13:00  às 17:00 
horas. 

 
12 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

     O Licitante que causar o retardamento do andamento do certame, 
não mantiver a proposta, desistir do lance ofertado, fraudar de qualquer forma 
o procedimento desta Licitação, ou o vencedor que não cumprir as exigências 
estipuladas neste edital para assinatura do CONTRATO e/ou se recusar a 
assiná-lo terá suspenso o direito de licitar para este município, pelo prazo de 
até 2 (dois) anos, mediante procedimento administrativo que lhe assegurará o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
13 - CONSTITUEM CONDIÇÕES INDISPENSÁVEIS PARA A 
CONTRATAÇÃO 
 
a) - A adjudicação e homologação deste certame; 

 
b) – A Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, convocará o vencedor do 
certame por carta, fax, e-mail ou telegrama, para: 

b.1) - em até 3 (três) dias úteis, para assinatura do contrato. 
 
14 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 
a) – Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para realização do Pregão, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato 
convocatório deste Pregão. 
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b) – A petição deverá ser encaminhada por escrito, mencionando o número 
deste Pregão e endereçada à Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, 
aos cuidados do “Pregoeiro Oficial”. 

 
c) – Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro 
horas. 

 
d) – É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da 
Licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

 
e) – A Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, reserva-se o direito de 
alterar as condições deste edital e reabrir prazo para apresentação de 
propostas, quando a alteração afetar a formulação da proposta, ou ainda, 
revogar ou anular a presente Licitação, nos termos da Lei. 
 
f) – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 
automaticamente transferida. 

 
g) – Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os 
prazos em dias de expediente desta prefeitura. 

 
h) – Os prazos, datas e vencimentos previstos neste edital, na ocorrência de 
caso fortuito ou de força maior, serão suspensos, reabrindo-se a contagem a 
partir do primeiro dia útil imediatamente subseqüente à sua normalização. 

 
i) - A detecção, pelo Contratante, durante a vigência do contrato de vícios de 
qualidade nos materiais adquiridos, importará na aplicação dos dispositivos da 
Lei Federal n.º 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

 
j) Comunicar expressamente à administração, a quem competirá deliberar a 
respeito, toda e qualquer discrepância entre as reais condições existentes e os 
elementos apresentados. 
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k) O acompanhamento e a fiscalização dos produtos ficarão a cargo do 
Coordenador da Central de Transportes, com a verificação dos quantitativos, 
das especificações técnicas e demais conformidades constantes neste Termo 
de Referência, do edital e do contrato; 
  
l) A Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Previdência 
fiscalizará obrigatoriamente a execução do contrato, a fim de verificar se no 
seu desenvolvimento estão sendo observados às especificações e demais 
requisitos nele previstos, reservando-se o direito de rejeitar o fornecimento 
dos produtos que, não forem considerados satisfatórios e determinar a 
licitante a substituição ou correção de irregularidades; 
 
m) A fiscalização não exclui e nem reduz a responsabilidade da empresa 
licitante, até mesmo perante terceiros, por qualquer irregularidade, inclusive 
resultante de imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica co-responsabilidade do 
licitante ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei nº 8.666/93, com suas 
alterações).   
 
n) – Integram o presente edital os seguintes anexos: 

 
Item Anexo (s) Descrição 
01 Anexo I Termo de Referência 
02 Anexo II Especificação Técnica 
03 Anexo III Procuração 
04 Anexo IV Declaração de não utilização do trabalhador menor 
05 Anexo V Declaração de idoneidade 
06 Anexo VI Minuta de Contrato 
 
o) – Fica eleito o Foro desta Cidade para solucionar eventuais litígios, 
com prejuízo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
Almirante Tamandaré, 27 de janeiro de 2015. 

 
 
 

ALINE GUERRA 
Pregoeira Oficial 
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PREGÃO PRESENCIAL 004/2015 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. DO OBJETO:  
 
1.1 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ESPECIAL DIESEL S10, PARA 
OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, pelo período de 12 (doze) 
meses. 
 
 
2. DA JUSTIFICATIVA:  
 
2.1 Este Termo de Referência estabelece as características técnicas 
básicas e condições para a contratação de pessoa jurídica para o 
fornecimento de combustíveis especial automotivo, para suprir as 
necessidades de consumo da frota da Prefeitura Municipal de Almirante 
Tamandaré; 
 
2.2. A referida contratação visa suprir o fornecimento de combustível, 
para os veículos novos e cedidos da frota municipal, informamos ainda 
que os tanques para armazenamento disponíveis no pátio de obras são 
utilizados para armazenar além de gasolina, óleo diesel comum, a frota 
mencionada neste termo de referencia não esta passível de utilização de 
diesel comum conforme recomendação dos fabricantes, não sendo 
adequado também a utilização do diesel S10 nos demais veículos 
pertencentes ao município. 
 
 
3. DA ABRANGÊNCIA:  
 
3.1 - Frota de veículos de município, conforme segue: 
 

Nº PLACA MARCA/MODELO ANO COMBUSTÍVEL TIPO 

 
 

COR 

01 ARD-5659 CINTROEN/JUMPER M33 HDI 2009 DIESEL S10 MICRO ONIBUS BRANCA 
02 AVX-7792 CINTROEN/JUMPER M33M 23S 2012 DIESEL S10 MICRO ONIBUS BRANCA 
03 AVX-7794 CINTROEN/JUMPER M33M 23S 2012 DIESEL S10 MICRO ONIBUS BRANCA 
04 AVX-7795 CINTROEN/JUMPER M33M 23S 2012 DIESEL S10 MICRO ONIBUS BRANCA 
05 AWF-5664 RENAUT/AMBULÂNCIA 2013 DIESEL S10 AMBULÂNCIA BRANCA 
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06 ARA-5207 IVECO/CITYCLASS 70C16 2009 DIESEL S10 PAS/ONIBUS BRANCA 
07 ARA-5213 IVECO/CITYCLASS 70C16 2009 DIESEL S10 PAS/ONIBUS BRANCA 
08 AKJ-3959 VW/15.190 EOD 2013 DIESEL S10 PAS/ONIBUS BRANCA 
09 AXJ-0782 VW.15.190 EOD 2013 DIESEL S10 PAS/ONIBUS BRANCA 
10 AXA-5177 MARCOPOLO/VOLARE V8L 2013 DIESEL S10 PAS/ MICROONIBUS BRANCA 

11 AWF-5664 RENAULT/ MASTER ALTECHAMB 2012 DIESEL S10 CAMIONETE/AMBULÂNCIA BRANCA 

OBS: A quantidade de veículos poderá oscilar para mais ou para 
menos, dependendo da necessidade da administração. 
 
 
4. DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E ESTIMATIVA DE 
PREÇOS: 
 

LOTE 01  
ITEM  UND ESPECIFICAÇÃO QUANT VL UNIT TOTAL 

 
1 
 

  
Litro 

 
Diesel S10 conforme 
descrito no Anexo I 
deste termo 

 
100.000 

 
2,679 

267.900,00 
VALOR TOTAL – R$267.900,00 (duzentos e sessenta e sete mil e novecentos 
reais).  
 
 
5. DA ESTIMATIVA TOTAL DE CUSTO POR LOTE: 
 
5.1 - O valor para o lote foi estimado em R$ 267.900,00 (duzentos e 
sessenta e sete mil e novecentos reais), com base em pesquisa de 
preços de distribuidora de combustíveis, fornecida pela Agência Nacional 
de Petróleo – ANP para o Município de Almirante Tamandaré na data de 
06/01/2015; 
 

 
6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 

SECRETARIA %  VALOR  

AGRICULTURA  5% 13.395,00 
EDUCAÇÃO E CULTURA 60% 160.740,00 
OBRAS 5% 13.395,00 
SAÚDE 30% 80.370,00 

TOTAL 100 % 267.900,00 
 
7. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
7.1 - Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, em nome do 
licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
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que comprove(m) o fornecimento anterior com características técnicas, 
quantidades e prazos de natureza semelhante ao objeto deste certame 
licitatório; 
 
7.2 - Apresentação de certificado de distribuidora autorizada pela ANP 
(Agência Nacional de Petróleo) atualizado; 
 
7.3 – Apresentação de declaração que os produtos ofertados possuem 
registro na ANP (Agência Nacional de Petróleo), conforme a Resolução 
ANP nº 10 de 07 de março de 2007, que atendem as normas do 
INMETRO e também aos dispositivos da Lei nº 8078/90, do código de 
defesa do consumidor e demais legislações pertinentes e suas 
atualizações; 
 
 
8. DO FORNECIMENTO:  
 
8.1 - O fornecimento dos combustíveis será efetuado diretamente no 
posto que vencer o procedimento licitatório, com limite de quantitativos, 
obedecendo à conveniência e as necessidades da Administração, 
mediante ordem de autorização de abastecimento, reservados os 
parâmetros da licitação; 
 
8.2 - Os produtos deverão obedecer as Normas Brasileiras divulgadas 
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), no que couber, e 
em conformidade com as edições mais recentes; 
 
8.3 - Caso algum veículo tenha problemas, ou seja, danificado e que se 
comprove que foi em decorrência do combustível utilizado, o Contratado 
terá que arcar com todos os prejuízos ocorridos a administração pública. 
 
8.4 – Possuir local próprio e adequado para armazenamento do objeto 
referido, em um raio de 15 (quinze) quilômetros no máximo, 
visando a economicidade para o município, tendo como referência o 
endereço do Prédio Central da Prefeitura de Almirante Tamandaré sito 
na Avenida Emílio Johnson, 360 Centro. 
 
 
9. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: 
 
9.1 - O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados 
a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado ou renovado 
mediante acordo entre as partes, desde que preenchidos os requisitos 
legais. 
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10. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
10.1 - O pagamento será mediante apresentação da nota fiscal 
detalhada, acompanhada das respectivas ordens de autorizações, 
devidamente atestada pelo Secretário Municipal de Administração e 
Previdência, em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da mesma; 
 
10.2 - A liberação do pagamento ficará condicionada a apresentação da 
Certidão Negativa de Débito – CND, emitida pelo INSS e do Certificado 
de Regularidade do FGTS – CRF, quando na apresentação da 
Fatura/Nota Fiscal; 
 
10.3 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa a ser contratada 
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, não podendo este 
fato ensejar direito de reajustamento de preços ou a atualização 
monetária; 
 
 
11. DOS PREÇOS: 
 
11.1 - Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os custos 
necessários, bem como todos os impostos e encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, assim como taxas, fretes, 
homologação, seguros e quaisquer outros elementos que incidam ou 
venham a incidir sobre o objeto licitado.  
 
 
12. DAS CONDIÇÕES GERAIS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
12.1 - A fornecer produtos sem nenhuma irregularidade, como, por 
exemplo, não conter as especificações técnicas exigidas, não 
corresponder à marca apresentada na proposta, ou ainda, produtos 
alterados ou adulterados, e havendo recusa da licitante em efetuar a 
sua troca, a Prefeitura enviará a um laboratório competente, uma 
amostra para elaboração de laudos químicos, para verificar sua 
qualidade e/ou compatibilidade com as especificações técnicas exigidas. 
No caso de constatação de irregularidades nos produtos, as despesas 
oriundas do aludido exame serão de responsabilidade da licitante; 
 
12.2 - A reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, sempre as 
suas expensas no todo ou em parte, o produto, em que se verificarem 
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imperfeições, defeitos ou incorreções resultantes da entrega ou 
transporte do mesmo; 
 
12.3 - A responsabilizar-se pela substituição imediata e as suas 
expensas, mediante solicitação da Prefeitura, do produto que porventura 
apresentar vícios ou defeitos em virtude da ação ou omissão 
involuntária, negligência, imperícia ou de qualidade inferior e em 
desacordo com as especificações técnicas; 
 
12.4 - A eximir a Prefeitura Municipal de qualquer responsabilidade 
quanto a possíveis ocorrências que venham a causar acidentes pessoais 
a empregados da contratada ou de terceiros, relativamente à entrega 
dos produtos (§ 1º do art. 71 da Lei 8666/93). 
 
12.5 - A responsabilizar-se por todas as despesas com tributos fiscais, 
trabalhistas e sociais, que incidam ou venham a incidir, diretamente e 
indiretamente, na entrega dos produtos. 
 
 
13. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO: 
 
13.1 - O acompanhamento e a fiscalização dos produtos ficarão a cargo 
do Coordenador da Central de Transportes, com a verificação dos 
quantitativos, das especificações técnicas e demais conformidades 
constantes neste Termo de Referência, do edital e do contrato; 
 
13.2 - A Secretaria Municipal de Administração e Previdência fiscalizará 
obrigatoriamente a execução do contrato, a fim de verificar se no seu 
desenvolvimento estão sendo observados às especificações e demais 
requisitos nele previstos, reservando-se o direito de rejeitar o 
fornecimento dos produtos que, não forem considerados satisfatórios e 
determinar a licitante a substituição ou correção de irregularidades; 
 
13.3 - A fiscalização não exclui e nem reduz a responsabilidade da 
empresa licitante, até mesmo perante terceiros, por qualquer 
irregularidade, inclusive resultante de imperfeições técnicas, emprego 
de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, 
não implica corresponsabilidade do licitante ou de seus agentes e 
prepostos (Art. 70 da Lei nº 8.666/93, com suas alterações).   
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PREGÃO PRESENCIAL 004/2015 
 

ANEXO II 
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – DIESEL S10 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – ÓLEO DIESEL S10 

 
Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico - FISPQ 

PRODUTO: ÓLEO DIESEL S 10  
 
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA  
Nome do produto: ÓLEO DIESEL S10 Código interno de identificação: 
BR0119 Nome da empresa: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 
Endereço: Rua General Canabarro 500 20271-900 - Maracanã - Rio de 
Janeiro (RJ). Telefone: 0800 78 9001 Telefone para emergências: 08000 
24 44 33  
 
2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS  
PERIGOS MAIS IMPORTANTES: Líquidos e vapores inflamáveis. Nocivo 
se inalado. Causa irritação à pele. Causa dano ao trato gastrointestinal, 
sistema nervoso central e pulmões se ingerido. Pode causar dano ao 
fígado e rins se ingerido. Pode causar sonolência e vertigem (efeitos 
narcóticos). Pode causar irritação respiratória (irritação da área 
respiratória). Pode ser mortal em caso de ingestão e por penetração nas 
vias respiratórias. Este produto contém gás sulfídrico, extremamente 
tóxico e inflamável.  
 
EFEITOS DO PRODUTO  
Efeitos adversos à saúde humana: O produto pode causar efeitos 
narcóticos e irritação respiratória se inalado. Pode causar irritação aos 
olhos. Causa dano ao trato gastrointestinal, sistema nervoso central e 
pulmões se ingerido. Pode causar dano ao fígado e rins se ingerido. 
Pode causar morte se aspirado. Efeitos ambientais: Este produto pode 
apresentar perigo para o meio ambiente em casos de grandes 
derramamentos. Perigos físicos e químicos: Líquidos e vapores 
inflamáveis. Perigos específicos: Líquidos e vapores inflamáveis. 
Recipientes podem explodir se aquecidos. Quando aquecidos, este 
líquido libera gases irritantes e tóxicos. Principais sintomas: 
Vermelhidão, dor e lacrimejamento ocular. Náuseas, vômitos e cólicas 
abdominais. Tosse e insuficiência respiratória severa. Tontura, 
vertigens, dores de cabeça, confusão mental, perda de consciência. 
Engasgos e dispnéia. Classificação de perigo do produto: Líquidos 
inflamáveis – Categoria 3 Toxicidade aguda – Inalação – Categoria 4 
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Corrosivo/irritante à pele – Categoria 2 Toxicidade sistêmica ao órgão-
alvo após única exposição – Ficha de Informação de Segurança de 
Produto Químico - FISPQ PRODUTO: ÓLEO DIESEL S 10 Categoria 3 
Perigo por aspiração – Categoria 1Sistema de classificação adotado: 
Norma ABNT-NBR 14725-Parte 2:2009. Adoção do Sistema Globalmente 
Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, 
ONU. Visão geral das emergências: LÍQUIDO INFLAMÁVEL E PERIGOSO 
PARA A SAÚDE HUMANA.  
ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM 
Pictogramas: Palavra de advertência: PERIGO Frases de perigo: Líquidos 
e vapores inflamáveis. Nocivo se inalado. Causa irritação à pele. Causa 
dano ao trato gastrointestinal, sistema nervoso central e pulmões se 
ingerido. Pode causar dano ao fígado e rins se ingerido. Pode causar 
sonolência e vertigem (efeitos narcóticos). Pode causar irritação 
respiratória (irritação da área respiratória). Pode ser mortal em caso de 
ingestão e por penetração nas vias respiratórias. Frases de precaução: 
Mantenha afastado de calor [faíscas] [e chama] [não fume]. Armazene 
em local fresco/baixa temperatura, em local bem ventilado [seco] 
[afastado de fontes de calor e de ignição]. Nunca aspire (poeira, vapor 
ou névoa). Quando em uso não [fume] [coma] [ou beba]. Não use em 
local sem ventilação adequada. Evite contato com olhos e pele. Use 
equipamento de proteção individual apropriado. Se ingerido, lave a boca 
com água [somente se a vítima estiver consciente]. Em caso de 
indisposição, consulte um médico. Use meios de contenção para evitar 
contaminação ambiental. Ficha de Informação de Segurança de Produto 
Químico - PRODUTO: ÓLEO DIESEL S 10 Não permita o contato do 
produto com corpos d’água. 
 
3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES  
SUBSTÂNCIA DE PETRÓLEO Grupo de substância de petróleo: Gasóleos: 
Óleo diesel Gasóleos e óleos destilados são misturas complexas de 
petróleo, compostas primariamente de hidrocarbonetos saturados 
(parafínicos ou naftênicos) ou aromáticos com cadeia carbônica 
composta de 9 a 30 átomos de carbono e ponto de ebulição entre 150 e 
471ºC. Número de registro CAS: 68334-30-5 Ingredientes que 
contribuem para o perigo: Ingredientes Concentração (%) CAS 
Composto sulfurado. NA Composto nitrogenado. - NA Composto 
oxigenado. - NA Enxofre Máx 10 mg/Kg NA.  
 
 4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS  
Inalação: Remova a vítima para local arejado e mantenha-a em 
repouso. Monitore a função respiratória. Se a vítima estiver respirando 
com dificuldade, forneça oxigênio. Se necessário aplique respiração 
artificial. Procure atenção médica. Leve esta FISPQ. Contato com a pele: 
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Remova as roupas e sapatos contaminados. Lave a pele exposta com 
grande quantidade de água, por pelo menos 15 minutos. Procure 
atenção médica. Leve esta FISPQ. Contato com os olhos: Lave com água 
corrente por pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas. 
Retire lentes de contato quando for o caso. Procure atenção médica 
imediatamente. Leve esta FISPQ. Ingestão: Lave a boca da vítima com 
água em abundância. NÃO INDUZA O VÔMITO. Procure atenção médica. 
Leve esta FISPQ. Proteção do prestador de socorros e/ou notas para 
médico: Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Mantenha a 
vítima em repouso e aquecida. Não forneça nada pela boca a uma 
pessoa inconsciente. O tratamento sintomático deve compreender, 
sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios 
hidroeletrolíticos, metabólicos, além de assistência respiratória. Ficha de 
Informação de Segurança de Produto Químico - FISPQ PRODUTO: ÓLEO 
DIESEL S 10 BR0119 Versão: 1 Anula e substitui versão: T Todas as 
anteriores  
5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO  
Meios de extinção apropriados: Produto inflamável. Compatível com pó 
químico, dióxido de carbono (CO2) e neblina de água. Meios de extinção 
não recomendados: Jatos d’água. Água diretamente sobre o líquido em 
chamas. Métodos especiais de combate: Contêineres e tanques 
envolvidos no incêndio devem ser resfriados com jatos d’água. Perigos 
específicos no combate: Recipientes podem explodir quando aquecidos. 
Vapores podem se dispersar e atingir fontes de ignição e provocar 
chamas de retrocesso. Risco de explosão em ambientes fechados. Este 
produto contém gás sulfídrico, extremamente inflamável. Proteção de 
bombeiros/brigadistas: Equipamento de proteção respiratória do tipo 
autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo.  
 
6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU 
VAZAMENTO  
Precauções pessoais Remoção de fontes de ignição: Produto inflamável. 
Remova todas as fontes de ignição. Impeça fagulhas ou chamas. Não 
fume. Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos: 
Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o 
uso de vestimentas adequadas. Evite inalação, contato com os olhos e 
com a pele. Utilize equipamento de proteção individual conforme 
descrito na Seção 8. Precauções ao meio ambiente: Evite que o produto 
derramado atinja cursos d’água e rede de esgotos. Utilize spray d’água 
para reduzir a concentração de fumos no ar. Utilize sistema de ar 
forçado para manter as concentrações de gás abaixo da explosiva. 
Métodos para limpeza: Procedimentos a serem adotados: Colete o 
produto derramado e coloque em recipientes próprios. Adsorva o 
produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer 
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outro material inerte. Coloque o material adsorvido em recipientes 
apropriados e remova-os para local seguro. Prevenção de perigos 
secundários: Não descarte diretamente no meio ambiente ou na rede de 
esgoto. A água de diluição proveniente do combate ao fogo pode causar 
poluição.  
 
7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO  
MEDIDAS TÉCNICAS APROPRIADAS PARA O MANUSEIO, Prevenção da 
exposição do Evite inalação e o contato com a pele, olhos e roupas. 
Evite respirar Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico - 
FISPQ PRODUTO: ÓLEO DIESEL S 10 trabalhador: vapores/névoas do 
produto. Utilize equipamento de proteção individual ao manusear o 
produto, descritos na Seção 8. Precauções e orientações para manuseio 
seguro: Manuseie o produto somente em locais bem arejados ou com 
sistemas de ventilação geral/local adequado. Evite formação de vapores 
ou névoas. Medidas de higiene: Não coma, beba ou fume durante o 
manuseio do produto. Lave bem as mãos antes de comer, beber, fumar 
ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas 
antes de sua reutilização.  

 
MEDIDAS TÉCNICAS APROPRIADAS PARA O ARMAZENAMENTO  
Apropriadas: Mantenha o produto em local fresco, seco e bem ventilado, 
distante de fontes de calor e ignição. O local de armazenamento deve 
conter bacia de contenção para reter o produto, em caso de vazamento. 
Mantenha os recipientes bem fechados e devidamente identificados. O 
local de armazenamento deve ter piso impermeável, não oxidante e com 
dique de contenção para reter em caso de vazamento. Inapropriadas: 
Temperaturas elevadas. Fontes de ignição. Contato com materiais 
incompatíveis. Materiais seguros para embalagens: Recomendadas: Não 
especificado.  
8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL  
Parâmetros de controle específicos Limites de exposição ocupacional: 
Ingredientes TLV – TWA (ACGIH) TLV – STEL (ACGIH) Óleo diesel. 100 
mg/m3, Medidas de controle de engenharia: Promova ventilação 
combinada com exaustão local, especialmente quando ocorrer formação 
de vapores/névoas do produto. É recomendado tornar disponíveis 
chuveiros de emergência e lava olhos na área de trabalho. Equipamento 
de proteção individual apropriado Proteção respiratória: Recomenda-se 
a utilização de respirador com filtro para vapores orgânicos para 
exposições médias acima da metade do TLV-TWA. Nos casos em que a 
exposição exceda 3 vezes o valor TLV-TWA, utilize respirador do tipo 
autônomo (SCBA) com suprimento de ar, de peça facial inteira, operado 
em modo de pressão positiva. Siga orientação do Programa de 
Prevenção Respiratória (PPR), 3ª ed. São Paulo: Fundacentro, 2002. 
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Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico - FISPQ 
PRODUTO: ÓLEO DIESEL S 10 Proteção das mãos: Luvas de proteção de 
PVC. Proteção dos olhos: Óculos de proteção com proteção lateral. 
Proteção da pele e corpo: Vestimenta protetora adequada. Precauções 
especiais: Evite usar lentes de contato enquanto manuseia este produto.  
9 - PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS  
Aspecto: Líquido límpido (isento de materiais em suspensão).Odor: 
Característico. pH: Não aplicável. Ponto de fusão/ponto de 
congelamento: Não disponível. Ponto de ebulição inicial e faixa de 
temperatura de ebulição: Não disponível. Ponto de fulgor: 38 ºC Mín.; 
Método NBR 7974 Taxa de evaporação: Não disponível. Inflamabilidade: 
Produto inflamável. Limite inferior/superior de inflamabilidade ou 
explosividade: Não disponível. Pressão de vapor: Não disponível. 
Densidade de vapor: Não disponível. Densidade: 0,82 – 0,85 @ 20 ºC; 
Método NBR-7148. Solubilidade: Na água: Insolúvel. Em solventes 
orgânicos: Solúvel. Coeficiente de partição – noctanol/água: Log kow: 
7,22 (dado estimado). Temperatura de auto-ignição: Não disponível. 
Temperatura de decomposição: 400ºC. Viscosidade: 2,0 – 4,5 cSt a 
40ºC; Método D445/NBR-10441. Outras informações: Faixa de 
destilação: 180 – 370 ºC a 101,325 kPa (760 mmHg); Método NBR-
9619 Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico - FISPQ 
PRODUTO: ÓLEO DIESEL S 10.  
10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE  
Estabilidade química: Estável sob condições usuais de manuseio e 
armazenamento. Não sofre polimerização. Materiais/substâncias 
incompatíveis: Agentes oxidantes. Produtos perigosos da decomposição: 
Hidrocarbonetos leves e pesados e coque.  
11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS  
Toxicidade aguda: Como depressor do sistema nervoso central, pode 
causar efeitos narcóticos como dor de cabeça e tontura. Pode causar 
confusão mental e perda de consciência em altas concentrações. O 
produto pode causar irritação das vias aéreas superiores se inalado 
causando tosse, dor de garganta e falta de ar. Causa irritação a pele 
com vermelhidão e dor no local atingido. Pode causar irritação ocular 
com vermelhidão, dor e lacrimejamento. Pode ser fatal se aspirado, 
causando pneumonia química. Pode causar a morte se ingerido ou 
inalado. Este produto contém gás sulfídrico, extremamente tóxico. 
DL50(oral, ratos): > 5000 mg/kg DL50 (dérmica, coelhos): > 3000 
mg/kgToxicidade crônica: Pode causar dermatite após contato repetido 
e prolongado com a pele. Efeitos específicos: Carcinogenicidade: 
Suspeito carcinógeno humano (GHS e Regulamento (CE) Nº 1272/2008 
do Parlamento Europeu e do Conselho). 
12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS  
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Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto 
Ecotoxicidade: Em caso de grandes derramamentos o produto pode ser 
perigoso para o meio ambiente devido à possível formação de uma 
película do produto na superfície da água diminuindo os níveis de 
oxigênio dissolvido. Persistência e degradabilidade: É esperada baixa 
degradação e alta persistência. Potencial bioacumulativo: É esperado 
potencial de bioacumulação em organismos aquáticos. Log kow: 7,22 
(dado estimado).  
13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO  
Métodos recomendados para tratamento e disposição aplicados 
ao:Produto: Evite a exposição ocupacional ou a contaminação 
ambiental. Recicle qualquer parcela não utilizada do material para seu 
uso aprovado ou retorná-lo ao fabricante ou ao fornecedor. Outros 
métodos consultar Ficha de Informação de Segurança de Produto 
Químico - FISPQ PRODUTO: ÓLEO DIESEL S 10 legislação federal e 
estadual: Resolução CONAMA 005/1993, NBR 10.004/2004. Restos de 
produtos: Manter restos do produto em suas embalagens originais, 
fechadas e dentro de tambores metálicos, devidamente fechados, de 
acordo com a legislação aplicável. O descarte deve ser realizado 
conforme o estabelecido para o produto, recomendando-se as rotas de 
processamento em cimenteiras e a incineração. Embalagem usada: 
Nunca reutilize embalagens vazias, pois elas podem conter restos do 
produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para serem 
destruídas em local apropriado. Neste caso, recomenda-se envio para 
rotas de recuperação dos tambores ou incineração.  
14 - INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE  
Regulamentações nacionais e internacionais. Terrestre: Decreto nº. 
96.044, de 18 de maio de 1988: Aprova o Regulamento para o 
Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e dá outras providências. 
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT): Resoluções Nº. 
420/04, 701/04, 1644/06, 2657/08, 2975/08 e 3383/10. Hidroviário: 
DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras) 
Normas de Autoridade Marítima (NORMAM) NORMAM 01/DPC: 
Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto NORMAM 
02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior IMO – 
“International Maritime Organization” (Organização Marítima 
Internacional) International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG 
Code) – Incorporating Amendment 34-08; 2008 Edition. Aérea: DAC – 
Departamento de Aviação Civil: IAC 153-1001. Instrução de Aviação 
Civil – Normas para o transporte de artigos perigosos em aeronaves 
civis. IATA – “International Air Transport Association” (Associação 
Nacional de Transporte Aéreo) Dangerous Goods Regulation (DGR) – 
51st Edition, 2010. Nº ONU: 1202 Nome apropriado para o embarque: 
ÓLEO DIESEL Classe de risco: 3 Número de risco: 30 Ficha de 
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Informação de Segurança de Produto Químico - FISPQ PRODUTO: ÓLEO 
DIESEL S10 Grupo de embalagem: III  
15 - REGULAMENTAÇÕES  
Regulamentações: Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998 
Norma ABNT-NBR 14725-4:2009 Lei n°12.305, de 02 de agosto de 2010 
(Política Nacional de Resíduos Sólidos). Decreto n° 7.404, de 23 de 
dezembro de 2010.  
Produto sujeito a controle e fiscalização do Ministério da Justiça – 
Departamento de Polícia Federal – MJ/DPF, quando se tratar de 
importação, exportação e reexportação, sendo indispensável 
Autorização Prévia de DPF para realização destas operações.  
16 - OUTRAS INFORMAÇÕES  
Esta FISPQ foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto 
químico e fornece informações quanto à proteção, à segurança, à saúde 
e ao meio ambiente.  
Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o 
conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. Cabe à empresa 
usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e 
contratados quanto aos possíveis riscos advindos do produto.  

 
Siglas:  
 

• ACGIH - American Conference of Governmental Industrial 
Hygienists 

• CAS - Chemical Abstracts Service 
• DL50 - Dose letal 50% 
• IARC – International Agency for Research on Cancer 
• STEL – Short Term Exposure Limit 
• TLV - Threshold Limit Value 
• TWA - Time Weighted Average 
• NA – Não Aplicável 
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PREGÃO PRESENCIAL 004/2015 

ANEXO III 

PROCURAÇÃO 
OUTORGANTE: ___________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob o nº. ________________, inscrição estadual nº. 
__________________, com sede na rua:_____________, CEP 
______________, na cidade de ___________, neste ato representada por 
seu sócio gerente o Sr.____________, brasileiro, (casado), (empresário), 
portador da cédula de identidade RG nº. ___________, inscrito no CPF sob o 
nº. ____________, residente na Rua ___, nº. __, , CEP _______, na cidade 
de ________ nos termos do(a) cláusula do contrato nº._______ da 
____alteração do contrato social. 
 OUTORGADO: ___________ brasileiro, ___________, (representante 
comercial), portador da cédula de identidade RG nº. ____________, inscrito 
no CPF sob o nº. __________, residente na rua:________nº.___, CEP 
______, na cidade de __________/___. 
PODERES:  Amplos e gerais para o fim especial de representar a 
outorgante perante a Administração Pública do Município de Almirante 
Tamandaré, no que se refere ao Procedimento Licitacional nº. (INDICAR O Nº. 
DA LICITAÇÃO), na Modalidade (INDICAR A MODALIDADE DA 
LICITAÇÃO), podendo, para tanto, apresentar impugnações, recursos e pedido 
de reconsideração; subscrever e assinar todos e quaisquer documentos que se 
fizerem necessários; prestar e firmar declarações e propostas; participar de 
sessões públicas, renunciar a prazo e direito de recurso; retirar e assinar 
instrumento de contrato ou outro instrumento que o substitua; enfim, praticar 
todos os demais atos necessários e indispensáveis ao bom e fiel desempenho do 
presente mandato. 
  (LOCAL E DATA) 

Ass. ___________________ 
Nome: __________________: 
Função: __________________ 

 
OBS. Procuração por instrumento particular deverá ser apresentada com firma reconhecida e acompanhada dos 

documentos relativos à empresa outorgante que permita a verificação da capacidade para a outorga 
 Em se tratando de procuração outorgada por instrumento público não será necessária a apresentação do 

contrato ou estatuto social. 
 O presente modelo não confere poderes para recebimento de valores. 
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PREGÃO PRESENCIAL 004/2015 
 

ANEXO IV 
 

 
 
DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO TRABALHO DE MENOR DE IDADE 
À Comissão de Licitação do Município de Almirante Tamandaré  
Com referência ao edital nº. __/2015, na modalidade: __________. 
 
  A Empresa _________, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº. ____________, inscrição estadual 
____________, com sede na rua: _________, CEP ___________, na cidade 
de __________, neste ato representada por seu sócio gerente o Sr. 
_____________, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº. 
____________, inscrito no CPF sob o nº. _______________, residente na 
rua:_________, CEP __________, na cidade de ____________, nos termos 
do(a) cláusula do contrato nº._______ da ____alteração do contrato social., 
declara que cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 
Federal, não tendo em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos 
executando trabalho noturno, insalubre ou perigoso ou menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 
Outrossim, expressa ter ciência de que o descumprimento do disposto acima 
durante a vigência do contrato acarretará em rescisão do mesmo. Por fim, 
declara que presta as presentes declarações na forma e sob as penas da Lei. 
 
 
  (LOCAL E DATA) 
 
 

Ass. ___________________ 
Nome:__________________ 

                                      Função:__________________ 
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PREGÃO PRESENCIAL 004/2015 
 

ANEXO V 
 

 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 
À Comissão de Licitação do Município de Almirante Tamandaré  
Com referência à (MODALIDADE E Nº. DA LICITAÇÃO) 
 
  A Empresa __________, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº. _____________, inscrição estadual __________, 
com sede na rua: _____________, CEP __________, na cidade de 
____________,neste ato representada por seu sócio gerente o Sr. 
_____________, brasileiro, casado, (empresário), portador da cédula de 
identidade RG nº. _____________, inscrito no CPF sob o nº. __________, 
residente na _______________, CEP ________, na cidade de__________, 
nos termos do(a) cláusula do contrato nº._______ da ____alteração do 
contrato social., declara que inexiste qualquer fato que a impeça de licitar ou 
contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas. 
Outrossim, declara serem autênticos todos os documentos apresentados; que 
atenderá a todas as exigências estabelecidas no edital de licitação e que fica 
obrigada a comunicar, a qualquer tempo, a ocorrência de qualquer fato 
impeditivo de sua habilitação, de licitar ou de ou contratar com a 
Administração Pública. Por fim, que as presentes declarações são prestadas 
sob as penas da Lei. 
 
 
 (LOCAL E DATA) 
 

Ass. ___________________ 
 
 

Nome:__________________: 
Função:__________________ 
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PREGÃO PRESENCIAL 004/2015 

 
ANEXO VI 

 
TERMO DE CONTRATO Nº ___/2015 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
FAZEM ENTRE SI, O MUNICÍPIO DE 
ALMIRANTE TAMANDARÉ E A 
EMPRESA _______________________ 

 
CONTRATANTE: 
 
MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, PARANÁ, Pessoa jurídica de 
direito Público Interno, devidamente inscrito no CNPJ sob nº 
76.105.659/0001-74, com sede na Avenida Emílio Johnson, nº 360, Centro 
Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, representado pelo Prefeito Municipal, 
Senhor ALDNEI JOSE SIQUEIRA, portador do RG nº. 3.136.670-4 – 
SESP/PR e CPF nº 530.587.209-04, brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na cidade de Almirante Tamandaré/PR. 
 
CONTRATADA: 
 
EMPRESA_____________, Pessoa Jurídica de Direito Privado, devidamente 
inscrita no CNPJ sob o nº ______________, com sede na Rua 
______________, neste ato representada por seu __________________, 
Sr (a). _________________, portador do RG nº ___________e CPF nº 
________________, nacionalidade, estado civil, profissão, residente e 
domiciliado (a) na Rua _________. 
 
As partes acima qualificadas, MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, 
doravante denominado CONTRATANTE e a empresa ____________, 
doravante denominada CONTRATADA, de comum acordo e nos termos da 
legislação pertinente, em especial do disposto na Lei Federal nº 8.666, de 
21.06.1993, firmam de comum acordo o presente contrato decorrente do 
Procedimento Licitatório – Pregão Presencial nº 004/2015 – PMAT, 
protocolizado sob nº 0018.000128/2015 e Proposta da Contratada, bem 
como, dos demais anexos e documentos que integram o processo, os quais 
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desde já ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, 
independentemente de transcrição, nos termos das cláusulas e condições 
seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:  
 
É objeto deste contrato: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ESPECIAL DIESEL S10, PARA OS 
VEÍCULOS NOVOS DA FROTA MUNICIPAL". 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA. 
 
 O prazo de execução e vigência é de 12 (doze) meses. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: Os prazos de execução e de vigência poderão ser 
prorrogados, a critério da Administração, tendo por fundamento as disposições 
contidas no art. 57, item I e II, da Lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A EXECUÇÃO 
DO CONTRATO. 

 
1. A execução do objeto deverá observar as disposições contidas no Edital 

de licitação, sendo que a respectiva entrega deverá ocorrer no prazo fixado 
neste contrato, ressalvados as hipóteses de admissibilidade de 
prorrogação; 

 
2. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias no objeto do presente  
Contrato, nos limites e nas hipóteses previstas no art. 65, da Lei nº 
8.666/93, com as alterações dela decorrentes; 

 
3. A Administração Pública se reserva no direito de paralisar ou suspender, a 

qualquer tempo, a execução do presente contrato, no caso de conveniência 
administrativa e/ou financeira, devidamente autorizada e fundamentada; 

 
4. A Administração Pública também se reserva no direito de recusar todo e 

qualquer produto que seja considerado inadequado; que não atenda as 
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especificações contidas no presente contrato, no Edital de licitação bem 
como as normas e especificações técnicas; 

 
5. O recebimento do objeto se dará conforme as disposições contidas no art. 

73 e seguintes da Lei nº 8.666/93, com as alterações dela decorrentes, 
observadas a necessidade de elaboração de termo circunstanciado para o 
recebimento provisório bem como para o recebimento definitivo. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO. 

 
1. O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ ____, 

cujo valor unitário se verifica junto da proposta apresentada pela 
contratada; 
 

2. A contratada deverá apresentar fatura mensal dos serviços realizados, 
juntamente com as ordens de autorização, até o 5º dia útil do mês 
subseqüente, sendo que o pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias 
após a apresentação da nota fiscal, devidamente atestado pelo Secretário 
Municipal de Obras; 
 

PARÁGRAFO ÚNICO: prazo mencionado refere-se à documentação 
apresentada sem incorreções. No caso de documentação apresentada com 
incorreções ou com prazo de validade vencido, os mesmos serão devolvidos à 
contratada para nova apresentação. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO POR 
OCASIÃO DO PAGAMENTO. 
Por ocasião do pagamento deverá ser apresentado pela Contratada: 
 
1. Nota fiscal devidamente atestada pelo secretário da pasta solicitante, 

acompanhado dos respectivos controles devidamente assinado pelas partes. 
(obs. A assinatura deverá conter identificação clara de quem assinou). 

 
2. A liberação do pagamento ficará condicionada a apresentação da Certidão 

Negativa de Débito – CND, emitida pelo INSS e do   Certificado de 
Regularidade do FGTS – CRF, quando na apresentação da Fatura/Nota 
Fiscal; 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: Nenhum pagamento será efetuado sem a 
apresentação dos documentos a que alude o item anterior bem como enquanto 
estiver pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta 
à adjudicatária, em virtude de penalidade ou inadimplemento das obrigações 
assumidas pela adjudicatária ou decorrentes do contrato. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
As despesas para a satisfação do presente Contrato correrão à conta das 
seguintes dotações orçamentárias: 
 
08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                                                                     

04.122.0004.2.029 – Manutenção do Gabinete do Secretário de Obras  
3.3.90.30.00 – 1000 - Material de Consumo 
     
08.02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                                                                     
26.782.0005.2.036 – Manutenção de Equipamentos Pesados Rodoviários 
3.3.90.30.00 – 1000 - Material de Consumo 
 
09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                    

10.301.0015.2.048 – Serviços de Saúde Pública 
3.3.90.30.00 – 1303 - Material de Consumo                                                                   
 
11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                     
12.361.0018.2.080 – Manutenção do Departamento de Educação 
3.3.90.30.00 – 1103 - Material de Consumo 
 
11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                     
12.361.0018.2.083 – Manutenção do Ensino Fundamental 
3.3.90.30.00 – 1103 - Material de Consumo 
 
11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                     
12.361.0018.2.083 – Manutenção do Ensino Fundamental 
3.3.90.30.00 – 1104 - Material de Consumo 
 
11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                     
12.361.0018.2.084 – Manutenção do Salário Educação 
3.3.90.30.00 – 1107 - Material de Consumo 
 
11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                     
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12.361.0021.2.092 – Manutenção do Transporte Escolar 
3.3.90.30.00 – 1104 - Material de Consumo 
 
13.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO                  
20.606.0030.2.103 – Serviços de Agricultura 
3.3.90.30.00 – 1000 - Material de Consumo 
 
19.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                                                   
18.541.0027.2.145 – Manutenção dos Serviços de Meio Ambiente 
3.3.90.30.00 – 1510 - Material de Consumo  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: As despesas que seguir (em) no(s) exercício(s) 
subseqüente(s) correrá (ao) à conta da(s) Dotação (ões) Orçamentária(s) que 
for(em) consignada(s) no orçamento do Município e as alterações se 
processarão por meio de simples procedimento administrativo. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO E OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATADA. 
 
a) O fornecimento dos combustíveis será efetuado diretamente no posto que 
vencer o procedimento licitatório, com limite de quantitativos, obedecendo à 
conveniência e as necessidades da Administração, mediante ordem de 
autorização de abastecimento, reservados os parâmetros da licitação; 
 
b) Os produtos deverão obedecer as Normas Brasileiras divulgadas pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), no que couber, e em 
conformidade com as edições mais recentes; 
 
c) Caso algum veículo tenha problemas, ou seja, danificado e que se comprove 
que foi em decorrência do combustível utilizado, o Contratado terá que arcar 
com todos os prejuízos ocorridos a administração pública. 
 
d) Possuir local próprio e adequado para armazenamento do objeto referido, 
em um raio de 15 (quinze) quilômetros no máximo, visando a economicidade para 
o município,  tendo como referência o endereço do Prédio Central da Prefeitura 
de Almirante Tamandaré sito na Avenida Emílio Johnson, 360 Centro. 
 



  PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ 
ESTADO DO PARANÁ 

 

Avenida Emílio Johnson, 360 – Fone: 41 3657-2244 – Fax: 41 3657-3021 – CEP 83501-970 
Almirante Tamandaré - Paraná 

38 

e) Responsabilizar-se pela substituição imediata e as suas expensas, mediante 
solicitação da Prefeitura, do produto que porventura apresentar vícios ou 
defeitos em virtude da ação ou omissão involuntária, negligência, imperícia ou 
de qualidade inferior e em desacordo com as especificações técnicas; 
 
f) A eximir o Municipio de qualquer responsabilidade quanto a possíveis 
ocorrências que venham a causar acidentes pessoais a empregados da 
contratada ou de terceiros, relativamente à entrega dos produtos (§ 1º do art. 
71 da Lei 8666/93). 
 
g) A responsabilizar-se por todas as despesas com tributos fiscais, 
trabalhistas e sociais, que incidam ou venham a incidir, diretamente e 
indiretamente, na entrega dos produtos. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE 
 
1. Os preços ajustados poderão ser reajustados, nos termos do Art. 65 da 

Lei 8.666/93, observado o Índice Geral de Preços ao Consumidor – IGP-M, 
ou na falta deste por outros divulgados pelo Governo Federal.  

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: o reajuste incidirá após o prazo de 01 (um) ano, 
contado da data de apresentação da proposta, mediante requerimento do 
contratado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Quando antes da data de reajustamento, já tiver 
ocorrido a revisão do contrato para manutenção do seu equilíbrio econômico 
financeiro, será a revisão considerada à ocasião do reajuste, para evitar 
acumulação injustificada. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES, DO PROCESSO E FORMA DE 
APLICAÇÃO. 

 
1. A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a 

que se referem os artigos 86 e seguintes da Lei nº 8.666/93, com as 
alterações dela decorrentes, obedecerá às normas estabelecidas neste 
contrato. 
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2. A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como a 
execução  irregular    ou    com    atraso   injustificado,   tem    como 
conseqüência a aplicação combinada das penalidades de natureza pecuniária 
e restritivas de direitos, previstas em lei. 

 
3. As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular 
processo administrativo, garantida a prévia defesa. 

 
4. Configurado o descumprimento de obrigação contratual, a contratada será 

notificada da infração e da penalidade correspondente para, no prazo de 
cinco dias úteis, apresentar defesa. 

 
5. Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, 

motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, 
concluindo pela imposição ou não de penalidade. 

 
6. Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da 

intimação. 
 
7. Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, assim 

como a execução irregular ou com atraso injustificado, sujeitará o 
contratado à aplicação das seguintes sanções: 

 
7.1. Advertência. 
 
7.2. Multa. 

 
7.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração Municipal por prazo não superior a 
dois anos. 

 
7.4 Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação. 

 
8. A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção  

das  necessárias  medidas  corretivas, no  intuito de evitar a  aplicação de 
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sanções mais severas, sempre que o contratado descumprir qualquer das 
obrigações assumidas ou desatender a determinações do(s) Fiscal(ais) do 
Contrato(s). 

 
9. A multa prevista no item 4.2 será: 
 

9.1. De 10% (dez por cento) do valor global do contrato, no caso de 
inexecução total das obrigações assumidas pelo contratado. 

 
9.2. A recusa injustificada em honrar a proposta apresentada 

caracterizará o descumprimento total das obrigações assumidas. 
 
9.3. De 10% (dez por cento) do valor corrigido, correspondente à parte da 

obrigação contratual não cumprida, no caso de inexecução parcial da 
obrigação. 

 
9.4. O valor correspondente à multa, depois do devido procedimento em 

que tenha sido assegurado o direito de defesa e de recurso do 
contrato, será descontado do primeiro pagamento devido, em 
decorrência da execução contratual. 

 
9.5. Na hipótese de descumprimento total da obrigação, depois da 

celebração do contrato em que tenha sido exigida garantia, o valor da 
multa será descontado da garantia prestada. 

 
9.6. Em não havendo prestação de garantia, o valor da multa deverá ser 

recolhido ao Tesouro Municipal, através de Guia de Recolhimento, no 
prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação. 

 
10. A aplicação de sanções aos contratados deve ser objeto de registro 

como fator relevante para a determinação das penas futuras, 
especialmente com vistas ao agravamento da punição nos casos de 
reincidências que se tornem contumazes. 

 
11. Aos casos omissos se aplicam as disposições pertinentes à Lei Federal 

nº. 8.666/93, com as alterações dela decorrentes. 
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12. As penalidades ora previstas poderão ser aplicadas sem prejuízo das 
demais penas e cominações que se verificarem aplicáveis à espécie do  
objeto  do  presente  contrato, em  especial  em  decorrência  de perdas e 
danos, danos materiais e morais e outros, por mais especiais que sejam e 
mesmo que aqui não expressos. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 
1. O Contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos artigos 77 e 

78, e na forma disposta pelo artigo 79 e conseqüências previstas no artigo 
80, todos os artigos da Lei nº. 8.666/93, com as alterações dela 
decorrentes. 

 
2. Também poderá ocorrer a rescisão do contrato por conveniência da 

administração, a qualquer tempo e mediante notificação prévia no prazo 
mínimo de 10 dias. 

 
3. A Administração Pública se reserva no direito de paralisar ou suspender, a 

qualquer tempo, a execução do objeto do contrato, no caso de conveniência 
administrativa e/ou financeira, devidamente autorizada e fundamentada, 
caso em que a contratada terá direito de receber os serviços efetivamente 
executados e demais ressarcimentos garantidos e previstos na Lei 
8.666/93, com as alterações dela decorrentes. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

 
a) O acompanhamento e a fiscalização dos produtos ficarão a cargo do 

Coordenador da Central de Transportes, com a verificação dos 
quantitativos, das especificações técnicas e demais conformidades 
constantes neste Termo de Referência, do edital e do contrato; 

 
b) A Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Previdência 

fiscalizará obrigatoriamente a execução do contrato, a fim de verificar 
se no seu desenvolvimento estão sendo observados às especificações e 
demais requisitos nele previstos, reservando-se o direito de rejeitar o 
fornecimento dos produtos que, não forem considerados satisfatórios e 
determinar a licitante a substituição ou correção de irregularidades; 
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c) A fiscalização não exclui e nem reduz a responsabilidade da empresa 
licitante, até mesmo perante terceiros, por qualquer irregularidade, 
inclusive resultante de imperfeições técnicas, emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica 
corresponsabilidade do licitante ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 
da Lei nº 8.666/93, com suas alterações).   

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
1. O presente Contrato se regerá pelas cláusulas e disposições aqui 

expressas; pelas disposições constantes do Edital de licitação; pelas 
disposições contidas na Lei nº 8.666/93 com as alterações dela 
decorrentes; e, ainda, pelas demais disposições legais que se verificarem 
aplicáveis à espécie de seu objeto, por mais especiais que sejam e mesmo 
que aqui ou na minuta de contrato mencionadas. 

 
2. Ficam fazendo parte integrante do presente Contrato o Edital de licitação 

e seus Anexos, bem como todos os documentos constantes do processo e 
que tenham servido de base para a licitação. 

 
3. Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato será 

competente o Foro Regional de Almirante Tamandaré da Comarca da Região 
Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná. 

 
4. Incumbirá à contratante providenciar a publicação do extrato deste 

Contrato e de seus eventuais Termos Aditivos, observadas as disposições 
do art. 61, da Lei nº 8.666/93, com as alterações dela decorrentes. 
 

Pelas partes é dito que aceitam o presente instrumento em todos os seus termos. 
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento, decorrente 
do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2015, em duas vias de igual teor e forma, 
para que produza os seus efeitos de direito. 

 
Almirante Tamandaré, __ de ______de 2015.  

 
ALDNEI JOSÉ SIQUEIRA 

Prefeito Municipal 
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Empresa Contratada 
 
 
TESTEMUNHAS: 
1._________________________    
Nome:                                                                        
RG. :   
                                                                       
2._________________________ 
Nome: 
RG: 
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	CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA.
	O prazo de execução e vigência é de 12 (doze) meses.
	CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO.
	CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
	CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
	CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
	CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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