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EDITAL DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2006 

Processo nº. 002.2006 
 
1 - PREÂMBULO 
 
1.1 - A Câmara Municipal de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, sob a modalidade de 
PREGÃO, do tipo Menor Preço, regida pelas disposições contidas na Lei Federal nº. 
10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº. 1.379, de 01 de fevereiro de 2006, 
e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, 
e demais normas que regem a matéria e pelas condições e exigências constantes do 
presente Edital e seus Anexos.  
 
1.2 – O Pregão Presencial será realizado em sessão pública no dia 25/09/2006, às 09h00 
(nove horas), na sede da Câmara Municipal, sala do Plenário Vereador Domingos 
Benvenuto Moletta (Plenarinho), na Rua Veríssimo Marques, nº. 699, Centro, São José 
dos Pinhais/PR, e os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe 
de Apoio, designados pela Portaria nº. 164/2006, de 04 de setembro de 2006, publicada no 
Jornal Metrópole São José dos Pinhais, edição de 05/09/2006. 
 
1.3 - Não havendo expediente na data marcada, ficará a reunião adiada para o primeiro dia 
útil subseqüente, mantidos o mesmo horário e local, salvo disposição em contrário. 
 
1.4 - O Edital e seus Anexos poderão ser retirados na Câmara Municipal/SJP, sala da 
Secretaria Geral, no endereço acima referido, de segunda a sexta-feira, nos horários das 
08h30 às 12h00 e das 13h30 às 17h00, ou solicitados através do e-mail: 
camara@pow.com.br. 
 
2 - DO OBJETO 
 
2.1 - O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
fornecimento de combustível (álcool hidratado), para o abastecimento dos veículos 
oficiais da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, de acordo com as quantidades e 
especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência.  
 
2.2 – A empresa a ser contratada deverá localizar-se no perímetro urbano da cidade 
de São José dos Pinhais/PR, num raio de distância da sede da Câmara Municipal de, 
no máximo, 03 (três) quilômetros.   
 
3 - DOS ANEXOS 
 
3.1 - São partes integrantes deste Edital: 
 
ANEXO I - Termo de Referência; 
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ANEXO II – Modelo de Declaração de cumprimento das exigências para habilitação, nos 
termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17/07/2002; 
ANEXO III – Modelo de Declaração relativa ao trabalho de menores, nos termos do 
inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99); 
ANEXO IV – Modelo de Declaração de inexistência de fato impeditivo; 
ANEXO V - Modelo de Proposta; 
ANEXO VI - Modelo de Credenciamento; 
ANEXO VII - Minuta de Contrato; 
ANEXO VIII – Modelo de Solicitação de Fornecimento. 
 
4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
4.1 – Poderão participar desta licitação todos os interessados que desempenhem atividade 
pertinente e compatível com o objeto deste Pregão e que atendam a todas as exigências e 
especificações contidas neste Edital e seus Anexos. 
 
4.2 – Estarão impedidas de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste 
processo licitatório, os interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a 
seguir: 
 
 a) se encontrem em regime de concordata ou com pedido de falência, concurso de 
credores, processo de insolvência, dissolução ou liquidação; 
 b) estejam reunidas em consórcio; 
 c) empresas estrangeiras não autorizadas a funcionar no país; 
 d) tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública, Direta ou 
Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição; ou punidas com declaração de impedimento de licitar e 
contratar com este Município. 
 e) sejam servidores ou dirigentes de órgãos ou entidade contratante ou responsável 
pela licitação.  
 
4.3 – A observância das vedações descritas no item anterior é de inteira responsabilidade 
do licitante que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.  
 
5 - DO CREDENCIAMENTO 
 
5.1 - No dia, hora e local designados para o recebimento dos envelopes, cada licitante 
deverá se apresentar junto ao Pregoeiro e à Equipe de Apoio, para o seu credenciamento, 
por meio de apenas um representante legal que, devidamente munido de documento que o 
credencie a participar deste procedimento licitatório, será o único admitido a intervir nas 
fases do Pregão, respondendo por sua representada, devendo ainda, no ato de entrega dos 
envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento 
equivalente. 
 
5.2 - Por documento de credenciamento entende-se: 
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 a) Habilitação do representante com poderes para participar de licitação em nome 
do proponente, mediante instrumento público de procuração ou instrumento particular 
com firma reconhecida em Cartório; ou 
 
 b) Documento comprobatório da capacidade para representar a empresa, no qual 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência 
de tal investidura, no caso de ser titular da mesma. 
 

5.2.1 - A nomeação de um representante para participar de licitação, implica em 
poderes para ofertar lances e responder pela empresa durante a sessão do Pregão, 
independentemente desses poderes estarem ou não expressos no documento 
apresentado. 

 
5.3 - O documento que credencia o representante deverá ser entregue 
SEPARADAMENTE dos envelopes "PROPOSTA DE PREÇO" e "DOCUMENTAÇÃO 
DE HABILITAÇÃO". 
 
5.4 - A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento não implicará na 
exclusão da empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de se 
manifestar na apresentação de lances verbais e demais fases subseqüentes do 
procedimento licitatório, enquanto não suprida a falta ou sanada a incorreção.  
 
5.5 – Caso, no momento do credenciamento, o licitante constate que a procuração ou o 
contrato social, conforme a situação, esteja inserida no envelope “documentação de 
habilitação”, poderá o Pregoeiro, na frente de todos os licitantes presentes, solicitar que o 
mesmo abra seu envelope e retire os documentos necessários, fechando-o novamente. 
 
5.6 – Não será permitida a participação de um mesmo representante para mais de uma 
empresa licitante. 
 
6 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
6.1 - No dia, local e hora marcados, antes do início da sessão, os interessados ou seus 
representantes legais deverão proceder ao respectivo credenciamento, nos termos do item 
5. 
 
6.2 – Após o credenciamento e declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, não mais serão 
admitidos novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos seguintes itens: 
 

a) Envelope de proposta (ENVELOPE Nº. 1); 
b) Envelope de documentação para habilitação (ENVELOPE Nº. 2); 
c) Declaração (Modelo - Anexo II), nos termos do art. 4º, inciso VII, da 

Lei nº. 10.520, de 17/07/2002. (FORA DO ENVELOPE.) 
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6.3 - A indicação nos envelopes, caso esteja incompleta ou com algum erro de transcrição, 
desde que não cause dúvida quanto ao seu conteúdo ou não atrapalhe o andamento do 
processo, não será motivo para exclusão da licitante do procedimento licitatório. 
 
6.4 – Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas de preços, as quais 
serão conferidas e rubricadas pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio.  
 
7 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
7.1 - A proposta deverá ser apresentada no dia e hora da abertura deste Pregão, podendo 
ser entregue apenas ao Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, na Sala onde será realizada a 
licitação. Não serão aceitas propostas encaminhadas via correio, sedex ou correlatos. A 
proposta deverá estar inserida em envelope fechado, distinto do envelope da 
documentação, e identificado conforme modelo abaixo:  
  

À 
 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 
 PREGÃO Nº. 02/2006 - Processo nº. 002.2006 
 ENVELOPE Nº. 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 
 RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 
 ENDEREÇO: 
 CNPJ/MF nº.: 
 
7.2 - A proposta (conforme modelo do Anexo V) deverá preencher os seguintes requisitos: 
 

7.2.1 – Ser formulada em 01 (uma) via, impressa em papel identificado da licitante, 
em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, redigida 
com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente 
datada, assinada na última folha e rubricada nas demais folhas pelo representante 
legal da empresa; 

 
7.2.2 - conter a descrição do item cotado, a marca/procedência, o preço unitário e o 
preço total, em moeda corrente nacional, expresso com 03 (três) casas decimais, 
bem como o preço global, em algarismos e por extenso, sendo que no caso de 
divergência entre um e outro, levar-se-á em conta o último; 

 
7.2.3 - consignar prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
contados a partir da entrega da mesma, encerrando-se sempre em dia útil; 

 
7.2.4 - indicar razão social, CNPJ/MF, endereço, telefone, fax e dados bancários 
(banco, agência e respectivos códigos); 
 
7.2.5. Indicar a distância entre a Câmara Municipal de São José dos Pinhais e o 
estabelecimento do fornecedor, medida em quilômetros, que não poderá ser 
superior a 03 (três) quilômetros. 
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7.3 - Os preços apresentados nas propostas já devem estar acrescidos de todas as despesas 
(impostos, fretes, seguros, etc.), deduzidos os descontos porventura concedidos e 
quaisquer outras despesas que incidam e venham a incidir sobre o objeto da licitação. 
 
7.4 – a proposta de preços não poderá apresentar valores superiores àqueles constantes do 
Anexo I – Termo de Referência.  
 
7.5 - Não serão aceitas cotações com quantidades inferiores às solicitadas no Anexo I – 
Termo de Referência.  
 
7.6 - Caso o prazo de que trata este item não esteja expressamente indicado na proposta, o 
mesmo será considerado como aceito. 
7.7 - Será desclassificada a proposta elaborada em desacordo com os termos deste Edital, 
que sejam omissas ou apresentem irregularidades capazes de dificultar o julgamento.  
 
7.8 - A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
7.9 - Após a abertura das propostas não serão admitidos pedidos de cancelamento, 
retificação de preços ou de quaisquer outras condições oferecidas. 
 
8 - DA CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
8.1 - Será classificada pelo Pregoeiro a proposta de menor preço, tomando por base o 
preço unitário, e as propostas com preços sucessivos e superiores em até 10% (dez por 
cento) relativamente à de menor preço. 
 

8.1.1 - Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços 
nas condições do subitem 8.1, serão classificadas as melhores propostas, até o 
máximo de 03 (três). 
 
8.1.2 - No caso de empate entre 02 (duas) ou mais propostas iniciais, será realizado 
o sorteio para definir a ordem da apresentação dos lances. 

 
8.2 - As licitantes classificadas, conforme subitem 8.1 ou 8.1.1, serão convocadas 
individualmente para a apresentação de lances verbais, de forma sucessiva, de valores 
distintos e decrescentes, iniciando-se pelo autor da proposta de maior preço, seguindo-se 
as demais em ordem decrescente de valor.  
 

8.2.1 - A desistência em apresentar lance verbal, quando da convocação pelo 
Pregoeiro, implicará exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na 
manutenção de seu último preço apresentado, para efeito de ordenação das 
propostas. 
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8.3 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente 
desistente às penalidades constantes no subitem 22.1 (das sanções administrativas) deste 
Edital.  
 
8.4 - Não havendo mais interesse das licitantes em apresentar lance verbal, quando 
indagadas pelo Pregoeiro, será encerrada a etapa competitiva e serão ordenadas as ofertas, 
exclusivamente pelo critério de menor preço. 
 

8.4.1 - Se na aplicação do subitem 8.1.2 não houver oferecimento de lances, 
realizar-se-á novo sorteio para fins de classificação final dos proponentes. 

 
8.5 - O Pregoeiro examinará a aceitabilidade quanto ao objeto e valor apresentado pela 
primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo 
motivadamente a respeito.  
 
8.6 - Sendo aceitável a proposta de menor preço, o Pregoeiro anunciará a abertura do 
envelope contendo a documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para 
confirmação de suas condições habilitatórias. 
 
8.7 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a 
proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital pelo Pregoeiro, caso 
não verificada a hipótese prevista no subitem 12.1 (dos recursos administrativos) deste 
Edital. 
 
8.8 - Se a oferta não for aceitável ou se a proponente não atender às exigências editalícias, 
a proposta será desclassificada e o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem 
de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo a 
respectiva proponente declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do presente 
certame, caso não verificada a hipótese prevista no subitem 12.1 (dos recursos 
administrativos) deste Edital.  
 
8.9 - O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante para que seja obtido preço 
melhor, nas situações previstas nos subitens 8.4, 8.5 e 8.8. 
 
8.10 - Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos 
neste Edital e seus Anexos, a Proposta será desclassificada. 
 
8.11 - Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e 
na proposta específica, prevalecerão as da proposta. 
 
8.12 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital 
e seus Anexos. 
 
8.13 – Os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação das licitantes não 
declaradas vencedoras permanecerão em poder do Pregoeiro 



 
                            CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 

                                       ESTADO DO PARANÁ 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – ESTADO DO PARANÁ 
Rua Veríssimo Marques, 699 – Centro – CEP: 83.005-410 – São José dos Pinhais – PR 
Telefone: (41) 3299-6500 – Fax: (41) 3299-6597 – E-mail: camara@pow.com.br 
 

7

8.14 - Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, licitantes 
presentes e equipe de apoio. 
 
9 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
9.1 - A documentação de habilitação a ser apresentada pela empresa deverá estar inserida 
em envelope fechado e identificado conforme modelo abaixo: 
  

À 
 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 
 PREGÃO Nº. 02/2006 - Processo nº. 002.2006 
 ENVELOPE Nº. 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 
 ENDEREÇO: 
 CNPJ/MF nº.: 
 
9.2 – Para habilitação neste Pregão, a licitante deverá apresentar, na forma do subitem 9.1, 
os seguintes documentos: 
 

9.2.1. Relativos à Habilitação Jurídica: 
 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus 
administradores; 

  
b.1) os documentos de que trata a alínea anterior, deverão estar 

acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva;  

 
c)  decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização, 
para funcionamento expedido por órgão competente, quando a atividade 
assim o exigir; 

 
d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 

de prova de diretoria em exercício. 
 

9.2.2. Relativos à Regularidade Fiscal: 
 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ, do 
Ministério da Fazenda; 
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b) prova de regularidade com as Fazendas Federal (Certidão Negativa de 

Débitos de Tributos e Contribuições Federais e Certidão quanto à 
Dívida Ativa da União), Estadual (Certidão Negativa de Débitos para 
com a Fazenda Estadual) e Municipal (Certidão Negativa de débitos 
para com a Fazenda Municipal), ou outra equivalente na forma da Lei, 
do domicílio ou sede da licitante.  

 
c)  prova de regularidade (CND) perante a Seguridade Social - INSS e 

perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS (Certificado 
de Regularidade) demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei. 

 
9.2.3. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

 
a)  Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo Juízo 

Distribuidor da sede da licitante, com data de expedição não superior a 
30 (trinta) dias da data de realização do certame. 

  
b)  balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 

 
c)  a boa situação financeira da licitante será avaliada pelos Índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 
maiores que 01 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com 
os valores extraídos de seu balanço patrimonial: 

 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG = ---------------------------------------------------------------- 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 
 

Ativo Total 
SG = --------------------------------------------------------------- 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 

 
Ativo Circulante 

LC = ---------------------------------------------------------------- 
Passivo Circulante 
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d) A licitante que apresentar índices econômicos igual ou inferior a 1 (um) 
em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez 
Corrente, deverá comprovar que possui capital mínimo ou patrimônio 
líquido mínimo não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da 
contratação, por meio de Balanço Patrimonial e demonstrações 
contábeis do último exercício, já exigíveis e apresentados na forma da 
lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

 
9.2.4. Relativos à Qualificação Técnica: 
  
 a) Certificado de Registro na Agência Nacional de Petróleo – ANP. 
 
 b) Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, declarando ter a empresa licitante fornecido ou estar 
fornecendo produtos compatíveis e pertinentes com o objeto desta 
licitação.  

 
9.2.5. Os licitantes deverão apresentar ainda: 

 
a)  Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fatos 

supervenientes impeditivos para sua habilitação neste certame (Anexo 
III); 

 
b)  Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) 

menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e menor de 16 (dezesseis) em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, e somente a partir dos 14 (quatorze) anos, nos 
termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei 
nº. 9.854/99) – ANEXO IV; 

9.3 - Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome da 
licitante com número do CNPJ e endereço respectivo: 

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz; ou, 

b)  se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial.  

9.3.1 – Poderá a licitante, se filial, apresentar aqueles documentos que, pela própria 
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.  

9.4 – Os documentos, dentro de seus prazos de validade, poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente, ou por meio 
de cópia simples, a ser autenticada pelo Pregoeiro, mediante a apresentação dos originais, 
ou cópia da publicação em órgão da imprensa oficial.  
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9.5 - Não serão aceitas, sob qualquer alegação, ainda que antecipadamente, documentação 
incompleta para posterior complementação, nem documentação por transmissão via fac-
símile (fax), bem como protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos neste Edital e seus Anexos.  
 
9.6 – Será inabilitada a licitante que deixar de apresentar, de acordo com o exigido, 
qualquer documento solicitado, ou apresentá-lo em desacordo com o estabelecido neste 
Edital e seus Anexos.  
 
10 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
10.1 - O objeto deste pregão será adjudicado GLOBALMENTE, ao licitante cuja 
proposta seja considerada vencedora. 
 
10.2 - No julgamento das propostas, o Pregoeiro levará em conta, no interesse da 
Administração, o critério do menor preço, observado o disposto no subitem 8.4.1, se for o 
caso. 
 
10.3 - Após a adjudicação à vencedora da licitação, não havendo manifestação dos 
licitantes quanto à intenção de interposição de recurso, o Procedimento será submetido à 
Autoridade Superior, para homologação e contratação. 
 
10.4 - Para fins de homologação, obrigar-se-á a proponente declarada vencedora a 
apresentar proposta de preços adequada ao preço ofertado, no prazo de 03 (três) dias 
úteis, contados da notificação realizada na sessão pública. 
 
11 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
11.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do Pregão. 
 
11.1.1 - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição em até 24 (vinte e quatro) horas.  
 
11.1.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 
 
12 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
12.1 - Declarada a vencedora e ao final da sessão, qualquer Licitante poderá manifestar 
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 
03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando as demais Licitantes 
desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos.  
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12.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da Licitante implicará a decadência do 
direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro à vencedora.  
 
12.3 - Qualquer recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.  
 
12.4 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  
 
12.5 - A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento e, se oral, será reduzida 
a termo em ata. 
 
 12.5.1 – Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão 
conhecidos. 
 
12.6 – Se não reconsiderar a sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso, devidamente 
informado à Autoridade Superior, que proferirá decisão definitiva antes da homologação 
do procedimento licitatório.  
 
12.7 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 
 
13 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
13.1 - A despesa decorrente do presente procedimento licitatório correrá à conta de 
recursos consignados no orçamento da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, 
constantes da seguinte dotação orçamentária: 33.90.30.00.00 – Material de Consumo.  

 
14 - DA CONTRATAÇÃO 
 
14.1 - Homologada a licitação, a licitante vencedora será convocada, por meio de ofício, 
para assinar o termo de contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
14.2 - O contrato a ser firmado com a empresa vencedora obedecerá às condições 
estabelecidas na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e na Lei nº. 
10.520, de 17 de julho de 2.002. 
 
14.3 - O contrato será firmado em conformidade com a minuta constante do Anexo VII 
deste Edital. 
 
14.4 - O contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº. 8.666, de 21 
de junho de 1993, e suas alterações. 
 
14.5 – Se a vencedora recusar-se a executar o objeto adjudicado, será convocada outra, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções 
penais cabíveis.  



 
                            CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 

                                       ESTADO DO PARANÁ 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – ESTADO DO PARANÁ 
Rua Veríssimo Marques, 699 – Centro – CEP: 83.005-410 – São José dos Pinhais – PR 
Telefone: (41) 3299-6500 – Fax: (41) 3299-6597 – E-mail: camara@pow.com.br 
 

12

 
14.6 - Ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos, decorridos 60 (sessenta) 
dias da data da entrega das propostas, sem a convocação para a contratação, conforme 
disposto no artigo 6º da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002. 
 
15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
15.1 - A CONTRATADA, durante a vigência do contrato, compromete-se a: 
 

15.1.1 - fornecer produtos de primeira qualidade, submetidos regularmente à 
fiscalização e aprovação da ANP – Agência Nacional de Petróleo e apresentar, sempre 
que disponível, laudo de qualidade emitido pela ANP;  
 

15.1.2 - fornecer o combustível (álcool hidratado), na quantidade solicitada pelo 
órgão CONTRATANTE, em horário comercial de funcionamento, diretamente na (s) 
bomba (s) de abastecimento de seu estabelecimento, sendo que tais bombas deverão estar 
aferidas pelo INMETRO;  
 

15.1.3 - emitir comprovante de abastecimento, em 02 (duas) vias, datado, assinado, 
discriminando a quantidade de litros fornecida naquela ocasião e seu respectivo valor, 
bem como a indicação da placa de identificação do veículo; 
 

15.1.4 - apresentar, semanalmente, as notas fiscais/faturas, acompanhadas das 2ªs 
(segundas) vias dos comprovantes de abastecimento, à Secretaria Geral da Câmara 
Municipal/SJP, situada na Rua Veríssimo Marques, nº. 699 – Centro, São José dos 
Pinhais/PR. 
 

15.1.5 - comunicar imediatamente ao CONTRATANTE os casos de reajuste e/ou 
redução de preços; 
 

15.1.6 - manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 

15.1.7 – Utilizar combustíveis aferidos e certificados por órgão oficial fiscalizador 
do ramo de atividade pertinente. 

 
15.1.8 – Responder por danos causados diretamente à Câmara Municipal/SJP ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pela 
CONTRATANTE.  
 
16. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
16.1 - O CONTRATANTE, durante a vigência deste contrato, compromete-se a: 
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16.1.1 - Emitir a respectiva solicitação de fornecimento de combustível, por 
ocasião do abastecimento dos veículos oficiais; 
 
16.1.2 - Deslocar os veículos até o estabelecimento indicado pela 
CONTRATADA, para fins de abastecimento; 
 
16.1.3 - Comunicar a contratada toda e quaisquer ocorrências relacionadas com o 
fornecimento do objeto contratual; 
 
16.1.4 - Efetuar o pagamento à contratada, até o 5º (quinto) dia útil contado da 
entrega da fatura, que deverá ser apresentada semanalmente, devidamente atestada 
pelo Setor competente, devendo vir acompanhada dos comprovantes de 
abastecimentos; 
 
16.1.3 - Rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo 
com o Edital; 
 
16.1.4 - Efetuar, periodicamente, pesquisa junto à Agência Nacional de Petróleo – 
ANP para obter tabela indicativa da média de preços praticados pelos postos 
revendedores na cidade de São José dos Pinhais, a fim de averiguar a vantajosidade 
do contrato. 
 
16.1.5 - Designar servidor para acompanhar a execução do contrato. 
 

17 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
17.1. O contrato a ser firmado, na forma da minuta anexa a este Edital – Anexo VII – 
terá sua vigência até 31/12/2006, a contar da data de sua assinatura. 
 
18 – DO FORNECIMENTO E DA ENTREGA 
 
18.1 - Os produtos a serem fornecidos deverão ser de 1ª qualidade, submetidos 
regularmente à fiscalização e aprovação da ANP - Agência Nacional de Petróleo e 
apresentarão, sempre que disponível, laudo de qualidade emitido pela ANP.  
 
18.2 - O combustível (álcool hidratado) será fornecido na quantidade que for solicitada 
pela Câmara Municipal/SJP diretamente na (s) bomba (s) de abastecimento da Contratada, 
as quais deverão estar aferidas pelo INMETRO. 
 
18.3 – Por ocasião da entrega, a Contratada deverá reter a solicitação de fornecimento 
emitida pela Câmara Municipal, a qual será impressa em 02 (duas) vias, datada, assinada e 
contendo a quantidade de litros a ser fornecida e o valor respectivo, bem como a 
identificação do veículo, a placa e número de frota, conforme modelo do Anexo VIII.  
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18.4 - O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada por vícios de 
qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no edital ou 
atribuídos pela Contratada, verificados posteriormente. 
 
19 - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO E FISCALIZAÇÃO 
 
19.1 - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Setor de Controle de 
Frota, integrado à Secretaria Geral da Câmara Municipal.  
 

19.1.1 - O servidor responsável pelo Setor anotará, em registro, todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

 
19.2 - A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz 
a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer 
irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou 
de seus agentes e prepostos.  
 
19.3 – Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser 
prontamente atendidas pela CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE. 
 
20 - DO PAGAMENTO 
 
20.1 – A contratada apresentará nota fiscal semanalmente, acompanhada dos 
comprovantes de abastecimentos, sendo o pagamento efetuado em até 05 (cinco) dias 
úteis, após devidamente atestada a contento pelo setor competente da CONTRATANTE.  
 
20.2 - Será efetuado em moeda corrente nacional, por intermédio de depósito bancário, até 
a data do seu vencimento, desde que mantidas as condições exigidas para habilitação.  
 
20.3 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto for pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual.  
 
20.4 - A Câmara Municipal/SJP utilizará os pagamentos devidos para cobrir possíveis 
despesas com multas aplicadas ao Fornecedor. 
 
20.5 - Ocorrendo atraso no pagamento por causas imputadas à Administração, o valor 
devido será pago com correção, aplicando-se, para tanto, a variação do índice do IPCA do 
mês imediatamente anterior ao atraso, procedendo-se o cálculo pro rata dia. 
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21 - DA RESCISÃO 
 
21.1 – O fornecimento, formalizado por meio de termo de contrato, será rescindido, 
excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no art. 78 da Lei n° 8.666/93 e 
por qualquer uma das formas do art. 79 da mesma Lei. 
 
21.2 – Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou parcial do 
contrato por culpa da CONTRATADA, esta não terá direito à espécie alguma de 
indenização, sujeitando-se às conseqüências contratuais e legais, reconhecidos os direitos 
da Administração.  
 
22 - DAS PENALIDADES  
 
22.1 – A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar 
o contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação 
falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar 
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 
falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste 
Edital e no contrato e das demais cominações legais.  
 
22.2 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante 
vencedora, sem justificativa aceita pela Câmara Municipal/SJP, resguardados os 
procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar as seguintes penalidades: 
 

a)  advertência; 
 

b)  multa: 
  
 b.1)  de 1% (um por cento por cento) sobre o valor total estimado do Contrato 

em caso de  descumprimento de obrigação contratual ou do Edital; 
 
 b.2)  de 2% (dois por cento) sobre o valor total estimado do Contrato no caso 

de reincidência; 
 
 b.3)  de 5% (cinco por cento) do valor total estimado do contrato na hipótese de 

rescisão contratual por culpa da Contratada, sem prejuízo da 
responsabilidade civil por parte da mesma e responsabilidade criminal de 
seus diretores.  

 
22.3 - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a 
contar do recebimento da notificação.  
 
22.4 - As multas serão descontadas de pagamentos a serem efetuados ou cobrados 
judicialmente.  



 
                            CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 

                                       ESTADO DO PARANÁ 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – ESTADO DO PARANÁ 
Rua Veríssimo Marques, 699 – Centro – CEP: 83.005-410 – São José dos Pinhais – PR 
Telefone: (41) 3299-6500 – Fax: (41) 3299-6597 – E-mail: camara@pow.com.br 
 

16

 
22.5 - As penalidades aplicadas somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias 
excepcionais, e as justificativas somente serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos 
reais e comprováveis, a critério da autoridade competente da Câmara Municipal.  
 
23 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
23.1 - A critério da Câmara Municipal de São José dos Pinhais e mediante despacho 
fundamentado da autoridade competente, a presente licitação poderá ser transferida, 
revogada, no todo ou em parte, ter as quantidades de seu objeto diminuídas ou 
aumentadas, conforme disposto nos artigos. 49 e 65 da Lei nº. 8.666, de 21/06/1993, e 
suas alterações, sem que, por qualquer desses motivos, possam os licitantes reclamar 
direitos ou exigir indenizações. 
 
23.2 - As decisões do Pregoeiro somente serão consideradas definitivas depois de 
homologadas pela autoridade competente da Câmara Municipal de São José dos Pinhais. 
 
23.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, 
promover diligências para esclarecer ou complementar a instrução de assunto relacionado 
ao presente procedimento licitatório. 
 
23.4 - A participação na presente licitação implica a concordância tácita, por parte da 
interessada, com todos os termos e condições do presente Edital. 
 
23.5 – As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Câmara Municipal de São José dos Pinhais não será, em nenhum caso, 
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 
processo licitatório.  
 
23.6 – As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  
 
23.7 – No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes a 
eficácia para fins de habilitação e classificação.  
 
23.8 – Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.  
 
23.9 - As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
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23.10 - Na contagem dos prazos estabelecidos para este procedimento licitatório, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, só se iniciando e vencendo os prazos 
em dia de expediente na Câmara Municipal/SJP e considerar-se-ão os dias consecutivos, 
exceto quando explicitamente disposto em contrário. 
 
23.11 – No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o 
recebimento das propostas de preços, o prazo será reaberto, quando inquestionavelmente a 
alteração afetar a formulação da proposta.  
 
23.12 – Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº. 
10.520/2002, publicada no D.O.U. de 17 de julho de 2002, e do Decreto Municipal nº. 
1.379/2006, publicado no Jornal Metrópole São José dos Pinhais, de 08 de fevereiro de 
2006. 
 
23.13 - Aplica-se, ainda, subsidiariamente, à presente licitação, a Lei 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor. 
  
23.14 – Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na 
interpretação do presente edital deverá ser enviado ao Pregoeiro, até três dias úteis 
anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, pelo fax: (41) 3299-6509, ou 
por meio eletrônico via Internet, através do e-mail: camara@pow.com.br. 
 

23.14.1 – Os questionamentos serão respondidos e encaminhados, via fax ou e-
mail, aos respectivos questionadores. 
 

24 – DO FORO 
 
24.1 – O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste 
Edital será o da Comarca de São José dos Pinhais/PR.  
 
             São José dos Pinhais/PR, 06 de setembro de 2006. 

 
 
 
 

                                        Everaldo Ferreira de Souza 
     Pregoeiro  
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ANEXO I 
 
 

PREGÃO Nº. 002/2006 – PROCESSO Nº. 002.2006 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
  
 
1 - OBJETO 
 
1.1 - Contratação de empresa especializada para o fornecimento de combustível (álcool 
hidratado), para o abastecimento dos veículos oficiais desta Câmara Municipal, até o dia 
31/12/2006.   
 
 
2 - JUSTIFICATIVA 
 
2.1. Garantir o abastecimento dos veículos oficiais deste Legislativo, visando à continuidade 
dos serviços desenvolvidos.  
 
 
3 – DO FORNECIMENTO E DA ENTREGA 
 
3.1 - Os produtos a serem fornecidos deverão ser de 1ª qualidade, submetidos regularmente à 
fiscalização e aprovação da ANP - Agência Nacional de Petróleo e apresentarão, sempre que 
disponível, laudo de qualidade emitido pela ANP.  
 
3.2 - O combustível (álcool hidratado) será fornecido na quantidade que for solicitada pela 
Câmara Municipal/SJP diretamente na (s) bomba (s) de abastecimento da Contratada, as quais 
deverão estar aferidas pelo INMETRO. 
 
3.3 – Por ocasião da entrega, a Contratada deverá reter a solicitação de fornecimento emitida 
pela Câmara Municipal, a qual será impressa em 02 (duas) vias, datada, assinada e contendo a  
quantidade de litros a ser fornecida e o valor respectivo, bem como a identificação do veículo, 
a placa e número de frota, conforme modelo do Anexo VIII.  
 
3.4 - O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada por vícios de 
qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no edital ou 
atribuídos pela Contratada, verificados posteriormente. 
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4 – ESTIMATIVA DE CONSUMO E VALORES: 
 

Quantidade 
Estimada 

Unidade Especificação Vlr. Unitário 
(R$) 

Vlr. Total 
Estimado  

(R$) 
13.200 Litro Álcool Hidratado  1,497 19.760,40 

 
Valor total estimado: R$ 19.760,40 (Dezenove mil, setecentos e sessenta reais e quarenta 
centavos)  
 
 

    
Levantamento de Preços  

 

 
Síntese dos Preços Praticados - PARANÁ  
RESUMO III - Álcool R$/l  
Período : Quatro últimas semanas  
 

DADOS MUNICÍPIO  

MUNICÍPIO SEMANA  
Nº. DE 

POSTOS 
PESQUISADOS 

PREÇO AO CONSUMIDOR  PREÇO DISTRIBUIDORA   
PREÇO 
MÉDIO 

DESVIO 
PADRÃO 

PREÇO 
MÍNIMO 

PREÇO 
MÁXIMO 

MARGEM 
MÉDIA  

PREÇO 
MÉDIO 

DESVIO 
PADRÃO 

PREÇO 
MÍNIMO 

PREÇO 
MÁXIMO  

SAO JOSE 
DOS 
PINHAIS 

06/08/2006-
12/08/2006 27 1,585 0,070 1,399 1,699 0,205 1,380 0,152 0,900 1,523  

SAO JOSE 
DOS 
PINHAIS 

13/08/2006-
19/08/2006 27 1,545 0,081 1,399 1,699 0,176 1,368 0,138 0,900 1,497  

SAO JOSE 
DOS 
PINHAIS 

20/08/2006-
26/08/2006 27 1,507 0,087 1,379 1,679 0,159 1,349 0,120 1,000 1,446  

SAO JOSE 
DOS 
PINHAIS 

27/08/2006-
02/09/2006 27 1,497 0,091 1,349 1,699 0,180 1,317 0,131 0,900 1,417  

Data de Emissão : 04/09/2006  

Fonte: http://www.anp.gov.br/i_preco/include/Resumo_Quatro_Municipio.asp 
 
 
5 - A ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 
 
5.1 - A proposta deverá preencher os seguintes requisitos: 
 

5.1.1 – Ser formulada em 01 (uma) via, impressa em papel identificado da licitante, 
em língua portuguesa, salvo quanto à expressões técnicas de uso corrente, redigida 
com clareza sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, 
assinada na última folha e rubricada nas demais folhas pelo representante legal da 
empresa; 
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5.1.2 - conter a descrição do item cotado, a marca/procedência, o preço unitário e total 
em moeda corrente nacional, expresso com 03 (três) casas decimais, bem como o 
preço global, em algarismos e por extenso, que no caso de divergência, será levado em 
conta o último; 

 
5.1.3 - consignar prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
contados a partir da entrega da mesma, encerrando-se sempre em dia útil; 

 
5.1.4 - indicar razão social, CNPJ/MF, endereço, telefone, fax e dados bancários 
(banco, agência e respectivos códigos). 
 
5.1.5. Indicar a distância entre a Câmara Municipal de São José dos Pinhais e o 
estabelecimento do fornecedor, medida em quilometro, que não poderá ser superior a 
03 (três) Km. 
 

5.2 - Os preços apresentados nas propostas já devem estar acrescidos de todas as despesas 
(impostos, fretes, seguros, etc.), deduzidos os descontos porventura concedidos e quaisquer 
outras despesas que incidam e venham a incidir sobre o objeto da licitação. 
 
5.3 – a proposta de preços não poderá apresentar valores superiores àqueles constantes do 
Anexo I – Termo de Referência.  
 
5.4 - Não serão aceitas cotações com quantidades inferiores às solicitadas no Anexo I – 
Termo de Referência.  
 
5.5 - Caso o prazo de que trata este item não esteja expressamente indicado na proposta, o 
mesmo será considerado como aceito. 
 
5.6 - Será desclassificada a proposta elaborada em desacordo com os termos deste Edital, que 
sejam omissas ou apresentem irregularidades capazes de dificultar o julgamento.  
 
5.7 - A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
5.8 - Após a abertura das propostas não serão admitidos pedidos de cancelamento, retificação 
de preços ou de quaisquer outras condições oferecidas. 
 
 
6 - DAS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 
 
6.1 – Para habilitação neste Pregão, a licitante deverá apresentar os seguintes documentos: 
 

6.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica: 
 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
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b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus 
administradores; 

  
b.1) os documentos de que trata a alínea anterior, deverão estar 

acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;  
 
c)  decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização, para 
funcionamento expedido por órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir; 

 
d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício. 
 

6.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal: 
 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ, do 
Ministério da Fazenda; 

 
b) prova de regularidade com as Fazendas Federal (Certidão Negativa de 

Débitos de Tributos e Contribuições Federais e Certidão quanto à Dívida 
Ativa da União), Estadual (Certidão Negativa de Débitos para com a 
Fazenda Estadual) e Municipal (Certidão Negativa de débitos para com a 
Fazenda Municipal), ou outra equivalente na forma da Lei, do domicílio ou 
sede da licitante.  

 
c)  prova de regularidade (CND) perante a Seguridade Social - INSS e perante 

o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS (Certificado de 
Regularidade) demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei. 

 
6.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

 
a)  Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo Juízo 

Distribuidor da sede da licitante, com data de expedição não superior a 30 
(trinta) dias da data de realização do certame. 

  
b)  balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

 
c)  a boa situação financeira da licitante será avaliada pelos Índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 
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maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os 
valores extraídos de seu balanço patrimonial: 

 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG = ---------------------------------------------------------------- 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 
 

Ativo Total 
SG = --------------------------------------------------------------- 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 

Ativo Circulante 
LC = ---------------------------------------------------------------- 

Passivo Circulante 
 

d) A licitante que apresentar índices econômicos igual ou inferior a 1 (um) em 
qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez 
Corrente, deverá comprovar que possui capital mínimo ou patrimônio 
líquido mínimo não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da 
contratação, por meio de Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis 
do último exercício, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

 
6.1.5. Relativos a Qualificação Técnica: 
  
 a) Certificado de Registro na Agência Nacional de Petróleo – ANP. 
 
 b) Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, declarando ter a empresa licitante fornecido ou estar 
fornecendo produtos compatíveis e pertinentes com o objeto desta 
licitação.  

 
6.1.6. Os licitantes deverão apresentar ainda: 

 
a)  Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fatos 

supervenientes impeditivos para sua habilitação neste certame (Anexo III); 
 
b)  Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) 

menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e menor de 16 (dezesseis) em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, e somente a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso 
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99) – 
ANEXO IV; 

6.2 - Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome da licitante 
com número do CNPJ e endereço respectivo: 
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a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
ou, 

b)  se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial.  

6.2.1 – Poderá a licitante, se filial, apresentar aqueles documentos que, pela própria 
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.  

 
6.3 – Os documentos, dentro de seus prazos de validade, poderão ser apresentados em original 
por qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente, ou por meio de cópia 
simples, a ser autenticada pelo Pregoeiro, mediante a apresentação dos originais, ou cópia da 
publicação em órgão da imprensa oficial.  
 
6.4 - Não serão aceitas, sob qualquer alegação, ainda que antecipadamente, documentação 
incompleta para posterior complementação, nem documentação por transmissão via fac-símile 
(fax), bem como protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 
documentos requeridos neste Edital e seus Anexos.  
 
6.5 – Será inabilitada a licitante que deixar de apresentar, de acordo com o exigido, qualquer 
documento solicitado, ou apresentá-lo em desacordo com o estabelecido neste Edital e seus 
Anexos.  
 
 
7 – DAS PENALIDADES  
 
7.1 – A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o 
contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 
fraude fiscal, ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração, pelo prazo de até 
cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais 
cominações legais.  
 
7.2 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, 
sem justificativa aceita pela Câmara Municipal/SJP, resguardados os procedimentos legais 
pertinentes, poderá acarretar as seguintes penalidades: 
 

a)  advertência; 
 

b)  multa: 
  
 b.1)  de 1% (um por cento por cento) sobre o valor total estimado do Contrato em 

caso de  descumprimento de obrigação contratual ou do Edital; 
 
 b.2)  de 2% (dois por cento) sobre o valor total estimado do Contrato no caso de 

reincidência; 
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 b.3)  de 5% (cinco por cento) do valor total estimado do contrato na hipótese de 

rescisão contratual por culpa da Contratada, sem prejuízo da 
responsabilidade civil por parte da mesma e responsabilidade criminal de 
seus diretores.  

 
7.3 - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do 
recebimento da notificação.  
 
7.4 - As multas serão descontadas de pagamentos a serem efetuados ou cobrados 
judicialmente.  
 
7.5 - As penalidades aplicadas somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias 
excepcionais, e as justificativas somente serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos 
reais e comprováveis, a critério da autoridade competente da Câmara Municipal.  
 
 
 
 
       
      Setor de Compras/Almoxarifado 
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ANEXO II 
 

PREGÃO Nº. 02/2006 – PROCESSO Nº. 002.2006 
 
 

MODELO 
(em papel timbrado/identificado da empresa) 

 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
(Nome da Empresa) ________________________________, CNPJ/MF 
nº_______________________, sediada __________________________ (endereço 
completo), declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art 4º,  
inciso VII, da Lei nº. 10.520, de 17/07/2002. 
 
 

Local e data 
 
 

___________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
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ANEXO III 
 
 

PREGÃO N. 02/2006 – PROCESSO Nº 02/2006 
 
 

MODELO 
(em papel timbrado/identificado da empresa) 

 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 
  
 
Nome da Empresa ________________, CNPJ/MF nº. __________________, 
sediada________________________ (endereço completo), declara sob as penas da Lei que 
até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 
licitatório (Pregão nº.. 02/2006), ciente da obrigatoriedade de declarar as ocorrências 
posteriores.  
 

Local e data 
 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
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ANEXO IV 
 

PREGÃO N. 02/2006 – PROCESSO Nº 002.2006 
 
 

MODELO 
(em papel timbrado/identificado da empresa) 

 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

Ref.: PREGÃO Nº.. 02/2006 

.....(razão social)............................, inscrita no CNPJ/MF n°. ................., por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr (a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade 
no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso 
V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto n. 4.358, de 05 de setembro de 2002, 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 
 
 

___________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 

 
 
 
 
 
 
 
Observações: - se a licitante possuir maiores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa 
condição. 
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ANEXO V 
 

PREGÃO N. 02/2006 - PROCESSO Nº. 002.2006 
 

MODELO DE PROPOSTA 
(em papel timbrado/identificado da empresa) 

 
 

Razão Social: 
CNPJ/MF: 
Endereço: 
Cidade: UF: CEP: 
Fone:                                           Fax: e-mail:  

 
Item Quant. Unidade Descrição Preço Unitário Total 
01 13.200 litro Álcool hidratado (marca)    

 
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 
(não inferior a 60 dias) 
BANCO (COD.): CÓD. DA AGÊNCIA:                    Nº. DA CONTA:  

 
 
Declaramos estar de acordo com todos os termos e condições do Pregão nº. 02/2006. 
 

 
 

São José dos Pinhais - PR,  ... de 2006 
 
 
 

________________________________ 
Assinatura do responsável pela empresa 

 
 
 

[ carimbo padronizado do CNPJ/MF] 
 
 
 
 
 

Distância da sede da Câmara: ............(máximo 3 km) 

VALOR POR EXTENSO: ............ 
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ANEXO VI 
 

 
PREGÃO Nº. 02/2006 – PROCESSO Nº. 002.2006 

 
 
 

MODELO 
(em papel timbrado/identificado da empresa) 

 
 

 
CREDENCIAMENTO 

 
 
 

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ............, portador(a) da 
Cédula de Identidade R.G. nº .............. e CPF sob nº ..................., a participar da licitação 
instaurada pela Câmara Municipal de São José dos Pinhais, na modalidade PREGÃO nº.  
02/2006, supra-referenciada, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe 
poderes para pronunciar-se em nome  da empresa ..(razão social)..............., bem como 
formular propostas, lances verbais e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.  

 
 

São José dos Pinhais - PR, em ... de 2006. 
 
 
_________________________________  
 
         Diretor ou Representante Legal  
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ANEXO VII 
 

PREGÃO Nº. 02/2006 – PROCESSO Nº. 002.2006 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
COMBUSTÍVEL, QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS 
PINHAIS E A EMPRESA... 

 
A Câmara Municipal de São José dos Pinhais – Estado do Paraná, com sede na Rua 
Veríssimo Marques, nº. 699, Centro, São José dos Pinhais/PR, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº. 78.173.648/0001-57, neste ato representada pelo Presidente, Vereador Assis Manoel 
Pereira, brasileiro, casada, portador da Carteira de Identidade R.G. nº. , expedida pela 
SSP/PR e do CPF nº. ...., residente e domiciliado na cidade de São José dos Pinhais, 
doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado a empresa ............., inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº. ........, estabelecida na ......... , neste ato representada pelo Sr. 
................., (nacionalidade), (estado civil), portador da Carteira de Identidade R.G. n.º ....., 
expedida pela SSP/.. e do CPF nº. ......, residente e domiciliado em ....., daqui por diante 
designada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato de fornecimento, de 
conformidade com o que consta do Processo Administrativo n.º 002.2006, referente ao 
Pregão nº. 02/2006, com fundamento na Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, no 
Decreto nº. 1.379, de 1º de fevereiro de 2006, na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
suas alterações, e demais legislações correlatas, mediante as Cláusulas e condições 
seguintes:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 - O presente contrato tem por objeto o fornecimento de combustível (álcool 
hidratado), para os veículos oficiais do CONTRATANTE, conforme as especificações e 
quantidades constantes do Termo de Referência (anexo I) do Edital da licitação que 
antecedeu esta contratação.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO 
 
2.1 - O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente 
contrato e aos documentos adiante enumerados, que integram o Processo nº. 002.2006 e 
são partes integrantes deste contrato: 
 
I – Edital do Pregão nº. 02/2006 e seus anexos; 
II – Proposta, documentos anexos e lances, firmados pela CONTRATADA em __ 2006.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO E DA ENTREGA 
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3.1 - Os produtos a serem fornecidos deverão ser de 1ª qualidade, submetidos 
regularmente à fiscalização e aprovação da ANP - Agência Nacional de Petróleo e 
apresentarão, sempre que disponível, laudo de qualidade emitido pela ANP.  
 
3.2 - O combustível (álcool hidratado) será fornecido na quantidade que for solicitada pela 
Câmara Municipal/SJP diretamente na (s) bomba (s) de abastecimento da Contratada, as 
quais deverão estar aferidas pelo INMETRO. 
 
3.3 – Por ocasião da entrega, a Contratada deverá reter a solicitação de fornecimento 
emitida pela Câmara Municipal, a qual será impressa em 02 (duas) vias, datada, assinada e 
contendo a quantidade de litros a ser fornecida e o valor respectivo, bem como a 
identificação do veículo, a placa e número de frota.  
 
3.4 - O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada por vícios de 
qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no edital ou 
atribuídos pela Contratada, verificados posteriormente. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
4.1 - O CONTRATANTE, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a: 

 
a) Emitir a respectiva solicitação de fornecimento de combustível, por ocasião do 
abastecimento dos veículos oficiais; 
 
b) Deslocar os veículos até o estabelecimento indicado pela CONTRATADA, para 
fins de abastecimento; 
 
c) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o 
fornecimento do objeto contratual. 
 
d) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, até o 5º (quinto) dia útil contado da 
entrega da fatura, que deverá ser apresentada semanalmente, devidamente atestada 
pelo Setor competente, devendo vir acompanhada dos comprovantes de 
abastecimento; 
 
e) Rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com o 
Edital; 
 
f) Efetuar, periodicamente, pesquisa junto à Agência Nacional de Petróleo – ANP 
para obter tabela indicativa da média de preços praticados pelos postos 
revendedores na cidade de São José dos Pinhais, a fim de averiguar a vantajosidade 
do contrato. 
 
g) Designar servidor para acompanhar a execução do contrato. 
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CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
6.1 - A CONTRATADA, durante a vigência do contrato, compromete-se a: 
 

a) fornecer produtos de primeira qualidade, submetidos regularmente à fiscalização 
e aprovação da ANP – Agência Nacional de Petróleo e apresentar, sempre que 
disponível, laudo de qualidade emitido pela ANP; 

 
b) fornecer o combustível (álcool hidratado), na quantidade solicitada pelo órgão 
CONTRATANTE, em horário comercial de funcionamento, diretamente na (s) 
bomba (s) de abastecimento de seu estabelecimento, sendo que tais bombas 
deverão estar aferidas pelo INMETRO; 

 
c) emitir comprovante de abastecimento, em 02 (duas) vias, datado e assinado, 
discriminando a quantidade de litros fornecida naquela ocasião e seu respectivo 
valor, bem como a indicação da placa de identificação do veículo; 

 
d) apresentar, semanalmente, as notas fiscais/faturas, acompanhadas das 2ªs 
(segundas) vias dos comprovantes de abastecimento, à Secretaria Geral da Câmara 
Municipal/SJP, situada na Rua Veríssimo Marques, nº. 699 – Centro, São José dos 
Pinhais/PR; 

 
e) comunicar imediatamente ao CONTRATANTE os casos de reajuste e/ou 
redução de preços; 

 
f) manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

 
g) utilizar combustíveis aferidos e certificados por órgão oficial fiscalizador do 
ramo de atividade pertinente. 
 
h) responder por danos causados diretamente à Câmara Municipal/SJP ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pela 
CONTRATANTE.  

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
7.1 - O servidor do CONTRATANTE, em horário comercial, deslocará o veículo até o 
local indicado pela CONTRATADA para abastecimento, de posse da solicitação de 
fornecimento, ocasião em que a CONTRATADA emitirá o comprovante de que trata a 
alínea “c” da cláusula sexta. 
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CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 
 
8.1 - O presente Contrato terá sua vigência até 31 de dezembro de 2006, iniciando-se na 
data de sua assinatura.  
 
CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
9.1 - A despesa decorrente do presente procedimento licitatório correrá à conta de 
recursos consignados no orçamento da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, 
constantes da seguinte dotação orçamentária: 33.90.30.00.00 – Material de Consumo.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO VALOR 
 
10.1 - O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total estimado de 
R$..........(............), conforme o preço unitário e a quantidade estimada a seguir 
discriminados:  
 
a) Preço por litro de álcool hidratado: R$ .......(.....) – quantidade estimada: ... litros; 
 
10.2 - A quantidade referida no item anterior, por ser meramente estimativa, poderá não 
ser consumida em sua totalidade durante a vigência do contrato, não cabendo à 
CONTRATADA nenhuma indenização pela falta de consumo total ou parcial. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
 
11.1 - Havendo necessidade de alteração contratual, será aplicado, subsidiariamente, no 
que couber, o artigo 65 da Lei nº. 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REAJUSTE E EQUÍLIBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 
12.1 – Por tratar-se de contrato de prazo inferior a um ano, não será admitido o reajuste do 
valor do contrato, conforme estabelece o art. 2º da Lei Federal nº. 10.192/2001. No 
entanto, será mantido o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme 
estabelecido no item seguinte deste Edital. 
 
12.2 - Os valores dos combustíveis serão regidos de forma a manter o equilíbrio 
econômico financeiro da CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual 
entre o preço do combustível adquirido pela CONTRATADA na distribuidora e o 
ofertado em sua proposta na licitação. 
 
12.2 - O equilíbrio econômico-financeiro será solicitado expressamente pela 
CONTRATADA quando da entrega da fatura de fornecimento e das notas fiscais de 
aquisição do produto junto ao fornecedor, que será analisado pelo Setor Competente do 
CONTRATANTE. 
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12.3 - Não serão considerados pedidos de equilíbrio econômico-financeiro de preços 
relativos a faturas anteriormente entregues, mesmo que essas ainda não tenham sido 
quitadas.  
12.4 - O preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, ser superior ao praticado pela 
CONTRATADA ao público em geral, devendo ser repassados ao CONTRATANTE os 
descontos promocionais praticados pela CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 
 
13.1 - A CONTRATADA apresentará nota fiscal semanalmente, acompanhada dos 
comprovantes de abastecimentos, sendo o pagamento efetuado em até 05 (cinco) dias 
úteis, depois de devidamente atestada a contento pelo setor competente da 
CONTRATANTE.  
 
13.2 - Será efetuado em moeda corrente nacional, por intermédio de depósito bancário, até 
a data do seu vencimento, desde que mantidas as condições exigidas para habilitação.  
 
13.3 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto for pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual.  
 
13.4 - A CONTRATANTE utilizará os pagamentos devidos para cobrir possíveis despesas 
com multas aplicadas ao CONTRATADO. 
 
13.5 - Ocorrendo atraso no pagamento por causas imputadas à Administração, o valor 
devido será pago com correção, aplicando-se, para tanto, a variação do índice do IPCA do 
mês imediatamente anterior ao atraso, procedendo-se o cálculo pro rata dia. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
14.1 - A execução do presente Contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Setor de 
Controle de Frota, integrado à Secretaria Geral da CONTRATANTE. 
  
14.2 - O servidor responsável pela Seção anotará, em registro, todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados. 
 
14.3 - A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz 
a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer 
irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou 
de seus agentes e prepostos.  
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES 
 
15.5 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, resguardados os 
procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar as seguintes penalidades: 
 

a)  advertência; 
 

b)  multa: 
  
 b.1)  de 1% (um por cento por cento) sobre o valor total estimado do Contrato 

em caso de  descumprimento de obrigação contratual ou do Edital; 
 
 b.2)  de 2% (dois por cento) sobre o valor total estimado do Contrato no caso 

de reincidência; 
 
 b.3)  de 5% (cinco por cento) do valor total estimado do contrato na hipótese de 

rescisão contratual por culpa da Contratada, sem prejuízo da 
responsabilidade civil por parte da mesma e responsabilidade criminal de 
seus diretores.  

 
15.6 - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a 
contar do recebimento da notificação.  
 
15.7 - As multas serão descontadas de pagamentos a serem efetuados ou cobrados 
judicialmente.  
 
15.8 - As penalidades aplicadas somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias 
excepcionais, e as justificativas somente serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos 
reais e comprováveis, a critério da autoridade competente da Câmara Municipal.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS DE RESCISÃO 
 
16.1 - O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos 
motivos dispostos no art. 78 da Lei nº. 8.666/93, sob qualquer uma das formas 
descritas no artigo 79 da mesma lei.  
 
16.2 - Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou parcial do 
contrato, por culpa da CONTRATADA, esta não terá direito à espécie alguma de 
indenização, sujeitando-se às conseqüências contratuais e legais, reconhecidos os direitos 
da Administração.  
 
 
 
 



 
                            CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 

                                       ESTADO DO PARANÁ 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – ESTADO DO PARANÁ 
Rua Veríssimo Marques, 699 – Centro – CEP: 83.005-410 – São José dos Pinhais – PR 
Telefone: (41) 3299-6500 – Fax: (41) 3299-6597 – E-mail: camara@pow.com.br 
 

36

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS RECURSOS 
 
17.1 - Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicação da Lei nº. 8.666/93, cabem 
os recursos dispostos no seu art. 109.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO 
 
18.1 - O extrato do presente Contrato será publicado no Jornal Metrópole São José dos 
Pinhais, no prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº. 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 
 
19.1 - Fica eleito o foro da Comarca de São José dos Pinhais para dirimir as questões 
derivadas deste Contrato.  
 
E por estarem de acordo, as partes assinam em três vias o presente contrato, na presença 
de duas testemunhas, que também o assinam.  
 
São José dos Pinhais, ____ 2006. 
 
 
P/ CONTRATANTE: 
 
P/ CONTRATADA: 
 
 
 
TESTEMUNHAS 
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ANEXO VIII 
PREGÃO Nº. 02/2006 – PROCESSO Nº. 002.2006 

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 
 

                                                                                                                       1ª via – Fornecedor 
      CÂMARA  MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 
      LICITAÇÃO - PREGÃO Nº. 02/2006 – Processo nº. 002.2006 

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL Nº. 0000/2006 – Em 00/00/2006 
FORNECEDOR: POSTO XXXXXXXXXXXX 

VEÍCULO PLACA Nº FROTA RESPONSÁVEL 
XXXXXXXXXX 

 
XXX- 0000 000 SERVIDOR / VEREADOR OU SETOR 

KILOMETRAGEM. ................... 
COMBUSTÍVEL: Álcool Hidratado 
 
QUANT.: 25 LITROS       VLR. UNIT.........……..        VLR. TOTAL……………. 

 
__________________ 
      Requisitante 

 
   __________________ 
           Autorizado 

 
   _______________________ 
                Fornecedor 

   
OBSERVAÇÕES 

 
 

                                                                                                                     2ª via – C.M 
      CÂMARA  MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 
      LICITAÇÃO - PREGÃO Nº. 02/2006 – Processo nº. 002.2006 

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL Nº. 0000/2006 – Em 00/00/2006 
FORNECEDOR: POSTO XXXXXXXXXXXX 

VEÍCULO PLACA Nº FROTA RESPONSÁVEL 
XXXXXXXXXX 

 
XXX- 0000 000 SERVIDOR / VEREADOR OU SETOR 

KILOMETRAGEM. ................... 
COMBUSTÍVEL: Álcool Hidratado 
 
QUANT.: 25 LITROS       VLR. UNIT.........……..        VLR. TOTAL……………. 

 
__________________ 
      Requisitante 

 
   __________________ 
           Autorizado 

 
   _______________________ 
                Fornecedor 

  OBSERVAÇÕES 

 

 

 


