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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2014 
REGISTRO DE PREÇOS 

 

Município de Não-Me-Toque 
Secretaria Municipal de Municipal de Obras  
Tipo de julgamento: menor preço por lote 

 

Edital de pregão para a 
contratação de empresa para 
aquisição de óleo lubrificante. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE, no uso de suas atribuições, torna 

público, para conhecimento dos interessados, que às 09:30 horas, do dia 28 do mês de Maio 

do ano de 2014, na sala de reuniões da Secretaria de Administração, localizada na Av. Alto Ja-

cui n.º 840 se reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio, designados pela Portaria nº 20.324, com 

a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, objetivando a contratação de 

empresa para o fornecimento, processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal n.º 

10.520, de 17-07-2002, do Decreto Municipal nº 059/06, de 07 de abril de 2006 (pregão), do De-

creto Municipal 337/11 de 13 de dezembro de 2011(Registro de Preços), com aplicação subsidi-

ária da Lei Federal nº 8.666-93. 

 

1. DO OBJETO:  

1.1 - O objeto deste Pregão Presencial é o REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras de 

ÓLEOS LUBRIFICANTES para os veículos da frota municipal, de acordo com as especificações 

constantes no ANEXO I. 

1.2 – As quantidades constantes do anexo I são estimativas, não se obrigando a Administração 

pela aquisição total. 

 

2. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 7 des-

te edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes 

distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, pa-

ra o que se sugere a seguinte inscrição: 

AO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE 
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EDITAL DE PREGÃO Nº 46/2014 

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA  

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

--------------------------------------------------- 

AO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE 

EDITAL DE PREGÃO Nº 46/2014 

ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

2.2. Todo o documento exigido no presente instrumento convocatório poderá ser apresen-

tado em original ou por qualquer processo de cópia autenticada, por tabelião ou por ser-

vidor, ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. 

 

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

3.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, diretamente, por 

meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que devi-

damente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, 

no interesse da representada. 

3.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento de 

identidade. 

3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá ser apresenta-

da fora dos envelopes. 

3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

 a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou asseme-

lhado, deverá apresentar: 

 a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registra-

do e autenticado; 

 a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade 

comercial ou de sociedade por ações; 

 a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, 

no caso de sociedade civil; 

 a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os de-

mais atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funci-

onamento no País; 
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 a.5) registro comercial, se empresa individual autenticado. 

 b) se representada por procurador, deverá apresentar: 

 b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante 

reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, 

em especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga 

de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em lici-

tação pública; ou 

 b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante com 

firma reconhecida em cartório, comprovando a existência dos necessários poderes para formu-

lação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame.  

 c) apresentar, ainda, declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habili-

tação. 

 Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá 

estar acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa. 

 Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma 

pessoa deva assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de 

qualquer uma invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 

3.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório 

a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

3.5. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Com-

plementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 a 6.18 e 7.3, deste edi-

tal, deverão apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, fir-

mada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno por-

te. 

3.5.1. As cooperativas que tenham auferido no ano calendário anterior, receita bruta até o limite 

de 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 

42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 a 

6.18 e 7.3, deste edital, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, 

desde que também apresentem, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declara-

ção, firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima. 

 

4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
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4.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e 

demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá os 

envelopes nºs 01 - PROPOSTA e 02 - DOCUMENTAÇÃO. 

4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a 

participação de nenhuma licitante retardatária. 

4.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, previsto no i tem 03.  

 

5. PROPOSTA DE PREÇO: 

5.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 dias, deverá ser data-

da e assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasu-

ras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter: 

                   a) razão social da empresa; 

                   b) descrição completa do produto ofertado marca, modelo, referências e demais da-

dos técnicos; 

                   c) preço unitário por lote, onde: 

 c1) Lote 01 e 02 – os produtos deverão ser entregues no Parque de Máquinas, 

sito na Rua Guilherme Augustin, nº 2280, no horário das 08:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 

17:00 horas; 

 c2) Lote 03 – a troca de óleo deverá ser efetuada pela CONTRATADA, no seu 

estabelecimento ou, em estabelecimento por ele indicado no Município de Não-Me-Toque, 

sendo que o serviço da colocação dos óleos correrá por conta da licitante participante. 

Observação: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço por 

lote até no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se hou-

ver, também em eventual contratação. 

 

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

6.1 Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da oferta de 

valor mais baixo e as das ofertas com preços de até 10% (dez por cento) superiores àquela po-

derão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subseqüentes, até a procla-

mação da vencedora. 

6.2 Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, po-

derão as autoras das melhores propostas, até no máximo de 03 (três), oferecer novos lances, 

verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas. 
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6.3 No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens ante-

riores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, 

em valores distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta classificada a de maior preço 

e as demais em ordem decrescente de valor, até a proclamação da vencedora. 

6.4 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 

determinação da ordem de oferta dos lances. 

6.5 A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitan-

te, obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 

6.5.1. Dada à palavra a licitante e esta poderá apresentar nova proposta. 

6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

6.6.1. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a 2% (dois por cento). 

6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desisten-

te às penalidades constantes no item 13 deste edital. 

6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará na 

exclusão da licitante da etapa competitiva e, conseqüentemente, no impedimento de apresentar 

novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado 

para efeito de ordenação das propostas. 

6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a propos-

ta escrita de menor preço por lote e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro 

negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

6.10 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as lici-

tantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço 

apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparan-

do-a com os valores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito. 

6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será de-

clarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço por lote, desde que a proposta tenha 

sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço 

de mercado. 

6.13 Serão desclassificadas as propostas que: 

 a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 

 b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 

 c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos re-

quisitos do item 5; 
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 d) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifestamen-

te inexeqüíveis. 

Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, 

sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não 

for conflitante com o instrumento convocatório. 

6.14. Não serão consideradas, para julgamentos das propostas, vantagens não previstas no edi-

tal. 

6.15 Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no 

art.44, §2, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, prefe-

rência de contratação para as microempresas e as empresas de pequeno porte que atenderem 

ao item 3.5.1. deste edital. 

6.15.1. Entendem-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas 

pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, sejam superiores em até 5% (cinco por 

cento) à proposta de menor valor. 

6.16. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-à da seguinte forma: 

         a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte detentora da proposta de menor valor 

será convocada para apresentar, no prazo de 05 (cinco) minutos, proposta inferior àquela consi-

derada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame. 

        b) Se a microempresa ou a empresa de pequeno porte, convocada na forma da alínea an-

terior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de 

classificação, às demais microempresas e empresas de pequeno porte remanescentes, que se 

enquadrem na hipótese do item 6.15.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo 

previsto na alínea a deste item. 

6.17 Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte satisfazer as exigências do item 

6.16 deste edital será declarada vencedor do certame o licitante detentor da proposta originaria-

mente de menor valor. 

6.18. O disposto nos itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a propos-

ta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

6.19. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de 

outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na 

ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos inter-

postos. 

6.20. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para 

continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, os licitantes presentes. 
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7. DA HABILITAÇÃO: 

7.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar dentro do ENVELOPE 

Nº 02, os seguintes documentos: 

7.1.1. Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal 

conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358-02 e art. 27 da Lei 8.666/93 (declaração de me-

nores disponível no site da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque). 

 

7.1.2. 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 sociedade por ações, acompanhado de do-

cumentos de eleição de seus administradores; 

 c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

 d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo ór-

gão competente, quando a atividade assim o exigir. 

7.1.2.1 Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos documentos referidos 

no item 7.1.2, a empresa que já os houver apresentado no momento do credenciamento, previs-

to item 3 deste edital. 

 

7.1.3 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

 a) prova de inscrição no Cadastro do Estado de sua sede – DIC/TE; 

 b) prova de regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral 

da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa); 

 c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do lici-

tante; 

 d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do lici-

tante; 

 e) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND/INSS), demonstrando situa-

ção regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei; 

 f) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS); 
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 g) Certidão Nacional de Débitos Trabalhistas – Lei nº 12.440; 

 h) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do Município de Não-Me-Toque. 

 i) Declaração emitida pela empresa atestando que não possui em seu quadro societário 

servidor público ou da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia 

mista, quando for o caso. 

 

7.1.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 a) Comprovação de aptidão para desempenho da atividade pertinente e compatível com 

o objeto, comprovada por meio de atestado ou certidão fornecida por pessoa de direito público 

ou privado, devidamente assinado, carimbado e preferencialmente em papel timbrado da empre-

sa ou órgão tomador do serviço. 

 b) A licitante deverá apresentar, no momento da licitação, o registro na Agência Nacional 

do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP. 

 

7.2 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao 

item 3.5.1, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e traba-

lhista, previstos no item 7.1.3, deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de 

nova documentação, que comprove a sua regularidade em dois dias úteis, a contar do 1º dia útil 

subseqüente ao da sessão em que foi declarada como vencedora do certame. 

7.2.1 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogada uma única vez, por igual perío-

do, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e 

durante o transcurso do respectivo prazo. 

7.2.2 Ocorrendo a situação prevista no item 7.2, a sessão do pregão será suspensa, podendo o 

pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes 

já intimados a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação. 

7.2.3 O benefício de que trata o item 7.2 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno 

porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma 

restrição. 

7.2.4 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.2, implicará na inabilita-

ção do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem prejuízo das penalidades 

previstas no item 13.1, alínea a, deste edital. 

7.3. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo 

de 60 (sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após 

aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 
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8. DO RECURSO, DA HOMOLOGAÇÃO E DO REGISTRO DOS PREÇOS: 

8.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivada-

mente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação, 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 imedia-

ta dos autos. 

8.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do di-

reito de recurso e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologa-

ção. 

8.3. Nos eventuais atos de recurso, o interessado deverá obedecer ao procedimento abaixo: 

8.3.1 - Somente serão válidos os documentos originais, enviados pelo correio ou pessoalmente 

pela empresa, protocolados no Gabinete do Prefeito na sede da Prefeitura Municipal, sito á Av. 

Alto Jacui, 840, centro, no horário das 08h15min às 11h30min e das 13h30mim às 17 horas; ou 

8.3.2 - Quando encaminhados via e-mail deverão ser digitalizados e contiver a assinatura do 

responsável pela empresa, no seguinte e-mail: edital.impugnacao@naometoquers.com.br, sendo 

recebidos exclusivamente neste endereço de e-mail. 

8.3.3 - Somente será apreciado o teor dos documentos protocolados na forma definida. 

8.4. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos in-

suscetíveis de aproveitamento. 

8.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade compe-

tente homologará o procedimento e determinará a convocação dos beneficiários para a assinatu-

ra da Ata de Registro de Preços. 

8.6. A ata de registro de preços será formalizada e será subscrita pela autoridade que assinou o 

edital. 

8.7. A licitante convocada para assinar a ata que deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será ex-

cluído. 

8.8. Colhidas as assinaturas, a Ata será imediatamente publicada e, se for o caso, promover a 

exclusão de que trata o subitem anterior. 

 

9. DO PRAZO DE VALIDADE: 

9.1 O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da da-

ta publicação da respectiva Ata. 
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10 – DAS CONTRATAÇÕES 

10.1 Os fornecedores de bens incluídos na ata de registro de preços estarão obrigados a cele-

brar os contratos que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos res-

pectivos anexos e na própria Ata. 

10.2 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que 

deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação 

relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação 

em igualdade de condições. 

10.3 Quando da necessidade da contratação, a administração convocará o fornecedor indicado, 

celebrando o contrato ou instrumento equivalente. 

10.4 Para instruir a formalização dos contratos ou instrumento equivalente, o fornecedor do bem 

deverá providenciar e encaminhar à administração municipal, no prazo de 03 (três) dias úteis a 

partir da convocação, certidões negativas de débitos para com o Sistema de Seguridade Social 

(INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e certidões negativas de tributos e 

contribuições federais, estaduais, municipais e a de débitos trabalhistas sob pena de a contração 

não se concretizar. 

10.5 Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do cadastro 

estiverem dentro do prazo de validade, o fornecedor ficará dispensado da apresentação das 

mesmas. 

10.6 O fornecedor do bem deverá, no prazo de 02 (dois) dias corridos contados da data da con-

vocação, comparecer ao órgão contratante para assinar o termo de contrato ou retirar instrumen-

to equivalente. 

 

11. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES, DO LOCAL DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO 

OBJETO DA LICITAÇÃO: 

11.1. O objeto desta licitação deverá ser feito conforme especificação da Ata de Registro de Pre-

ços, contados a partir do recebimento da ordem de compra. 

11.2 A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita nos locais indicados no momento da 

contratação, correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, 

tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento. 

 

12. DO PAGAMENTO: 

12.1. O pagamento será efetuado contra empenho em até 07 (sete) dias úteis da entrega do ma-

terial e recebimento da nota fiscal vistada pela Secretaria solicitante. 
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12.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a 

indicação do número do processo, número do pregão e da ordem de fornecimento, a fim de se 

acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pa-

gamento. 

 

13. DAS PENALIDADES: 

13.1 Pelo inadimplemento das obrigações sejam na condição de participante do pregão ou de 

contratante, as licitantes, conforme a infração estará sujeitas às seguintes penalidades: 

 a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de 

licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor esti-

mado da contratação; 

 b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;  

 c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do 

direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o 

valor estimado da contratação; 

                   d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execu-

ção e sem prejuízo ao resultado: advertência; 

                  e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10(dez) dias úteis, após 

os quais será considerada inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado 

do contrato; 

                 f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante 

não adimplido do contrato; 

                g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Admi-

nistração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

               h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração 

de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar a contratar com a Administração 

Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato. 

13.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

13.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que for importa ao fornecedor em virtude de penalidade ou ina-

dimplência contratual.  
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14 - DA LEI DA LOGISTICA REVERSA: 

14.1. Conforme o art. 33 da Lei Federal 12.305 de 02 de agosto de 2010 e Lei Municipal 3.974 

de 29 de novembro de 2011 a empresa licitante se compromete conforme segue:  

¨ São obrigados a estruturar, implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno 

dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de 

limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribui-

dores e comerciantes de óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens.¨ 

 

15. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO:  

15.1 – Segundo o art. 41 § 1o  da Lei 8666/93 “Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar 

edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 

(cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a 

Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis.  

 15.2 - Nos eventuais atos de impugnações, o interessado deverá obedecer ao procedimento 

abaixo: 

15.2.1 - Somente serão válidos os documentos originais, enviados pelo correio ou pessoalmente 

pela empresa, protocolados no Gabinete do Prefeito na sede da Prefeitura Municipal, sito á Av. 

Alto Jacui, 840, centro, no horário das 08h15min às 11h30min e das 13h30mim às 17 horas; ou 

15.2.2 - Quando encaminhados via e-mail deverão ser digitalizados e contiver a assinatura do 

responsável pela empresa, no seguinte e-mail: edital.impugnacao@naometoquers.com.br, sendo 

recebidos exclusivamente neste endereço de e-mail. 

15.2.3 - Somente será apreciado o teor dos documentos protocolados na forma definida. 

15.3 – Em caso de procedência da impugnação será marcada nova data para a realização do 

certame, sendo feita a publicação no site da Prefeitura: WWW.naometoquers.com.br, e no jornal 

local.  

15.4 – Se a ocorrência da impugnação for de caráter meramente protelatório, ensejando assim o 

retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá assegurado o contradi-

tório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº. 10.520/2002 e legisla-

ção vigente.  

15.5 – Quem impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato do procedimento licitató-

rio, incorrerá em pena de detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa, nos termos do artigo 93 

da Lei 8.666/93, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

 

16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
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16.1. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente Pre-

gão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, setor de Compras e 

Licitações. 

16.2 Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização 

de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automatica-

mente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado. 

16.3. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação 

o seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone. 

16.4. As cópias extraídas da internet dos documentos referidos nos item 7.1.3, alíneas b, c, d, e, 

f, g, h e i serão tidas como originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação di-

gital conferido pela Administração. 

16.5. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Ad-

ministração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor inici-

al contratado. 

16.6. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorren-

te de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

16.7. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anu-

lá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei 

Federal nº 8.666-93). 

16.8. Fica eleito o Foro da Comarca de Não-Me-Toque para dirimir quaisquer litígios oriundos da 

licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privi-

legiado que seja.                                 

Não-Me-Toque, 16 de Abril de 2014. 

                                                               

                                          TEODORA BERTA SOUILLJJEE LÜTKEMEYER                                                                       

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2014 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

  

Apresentamos nossa proposta para a prestação de serviço do objeto deste Pregão, acatando 

todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:  

  

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Registro de Preços para aquisição de Óleo Lubrificante para os veí-

culos da frota Municipal, nas quantidades e condições descritas no anexo I deste Instrumento 

Convocatório. 

              a) Lote 01 e 02 – os produtos deverão ser entregues no Parque de Máquinas, sito 

na Rua Guilherme Augustin, nº 2280, no horário das 08:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 

horas; 

 b) Lote 03 – a troca de óleo deverá ser efetuada pela CONTRATADA, no seu es-

tabelecimento ou, em estabelecimento por ele indicado no Município de Não-Me-Toque, 

sendo que o serviço da colocação dos óleos correrá por conta da licitante participante. 

 

Lote 01 – Entrega dos produtos no Parque de Máquinas: sito na Rua Guilherme Augustin, nº 

2280, no horário das 08:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas, ou ainda pelos fones (54) 

3332-3303 ou (54) 3332-5083. 

ITEM UNIDADE DESCRIÇÃO Nº REGIS-

TRO NO 

ANP 

MÍNIMO MÁXIMO VALOR 

UNITÁRIO 

1 Litro Oleo motor 15W40 AP CL4  

CARREGADEIRA W18 - 

OBRAS/VICINAIS 

JCB 10 - OBRAS/VICINAIS 

ESCAV. HIDRAULICA N° 1 - 

OBRAS/VICINAIS 

ESCAV. HIDRAULICA N° 2 - 

OBRAS/VICINAIS 

 800 1000  
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RANDON 11 - OBRAS/VICINAIS 

2 Litro Oleo motor 15W40 T5  

IMX 3174 - SAÚDE 

IQG 8885 - SAÚDE 

IRN 1139 - SAÚDE 

IRM 9444 - SAÚDE 

IUX 9955 - SAÚDE 

IUA2581 - SAÚDE 

IUV 5287 - SAÚDE 

IUX 9955 - SAÚDE 

 800 1000  

3 Litro Oleo motor 15W40 AP CF  

JCB 9 - OBRAS/VICINAIS 

RANDON 10 - OBRAS/VICINAIS 

 800 1000  

4 Litro Oleo motor 15W40 CJ4  

DINAPAC CG LL- OBRAS/SEVIÇOS 

URBANOS 

M.F 296 - OBRAS/SEVIÇOS URBA-

NOS 

M.F. 275 - PATRULHA 

 800 1000  

5 Litro Oleo motor 15W40 CG4  

M.F.65X - OBRAS/SEVIÇOS UR-

BANOS 

M.F. 265 - PATR. AGRÍCOLA 

M.F. 4291 - PATRULHA 

IKF 1853 – SAÚDE 

IKS 1352 - OBRAS/SEVIÇOS UR-

BANOS 

DINAPAC CA 15 STD - 

OBRAS/VICINAIS 

 800 1000  

6 Litro Oleo lubrificante C3 SAE 10W  200 300  

7 Litro Oleo motor álcool/gasolina 15W40  

MÁQUINA CORTAR GRAMA - 

OBRAS/SEVIÇOS URBANOS 

 60 120  
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8 Litro Oleo transmissão 10W30  60 120  

9 Litro Oleo 2 tempos  

ROÇADEIRA N° 2 - EDUCAÇÃO 

MOTOSERRA N°1 - 

OBRAS/SEVIÇOS URBANOS 

MOTOSSERRA N° 4 - 

OBRAS/SEVIÇOS URBANOS 

MOTOSSERRA N° 5 - 

OBRAS/SEVIÇOS URBANOS 

ROÇADEIRA N° 3 - 

OBRAS/SEVIÇOS URBANOS 

ROÇADEIRA N° 4 - 

OBRAS/SEVIÇOS URBANOS 

TRATOR DE CORTAR GRAMA - 

OBRAS/SEVIÇOS URBANOS 

 50 100  

 TOTAL  

Constar a marca e a procedência do material ou produto inclusive sua origem (nacional 

ou estrangeiro) e Registro na Agência Nacional do Petróleo, Gás natural e Biocombustí-

veis – ANP – conforme a Resolução nº 10, de 07 de Março de 2007, sob pena de desclassi-

ficação do lote.  

 

Lote 02 – Entrega dos produtos no Parque de Máquinas: sito na Rua Guilherme Augustin, nº 

2280, no horário das 08:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas, ou ainda pelos fones (54) 

3332-3303 ou (54) 3332-5083. 

ITEM UNIDADE DESCRIÇÃO Nº REGISTRO NO 

ANP 

MÍNIMO MÁXIMO VALOR 

UNITÁRIO 

01 Litro Óleo hidráulico 68 (amarelo)  200 300  

02 Litro Óleo hidráulico 46   100 200  

03 Litro Óleo hidráulico ATF 10 (ver-

melho) 

 20 40  

04 4 litros Óleo transmissão TF11 ou 

WBF 100 

 5 20  

05 Tambor Graxa à base de sabão de  1 1  
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lítio rolamentos grau NLGI 2 - 

170 kg  

 TOTAL  

Constar a marca e a procedência do material ou produto inclusive sua origem (nacional 

ou estrangeiro) e Registro na Agência Nacional do Petróleo, Gás natural e Biocombustí-

veis – ANP – conforme a Resolução nº 10, de 07 de Março de 2007, sob pena de desclassi-

ficação do lote.  

 

Lote 03 - A troca de óleo deverá ser efetuada pela CONTRATADA, no seu estabelecimento 

ou, em estabelecimento por ele indicado no Município de Não-Me-Toque, sendo que o ser-

viço da colocação dos óleos correrá por conta da licitante participante. 

ITEM UNIDADE DESCRIÇÃO Nº REGIS-

TRO NO 

ANP 

MÍNIMO MÁXIMO VALOR 

UNITÁRIO 

01 Litro Óleo motor 15W40 AP CL4  

IOG 1197 - OBRAS/VICINAIS 

 800 1000  

02 Litro Óleo motor 15W40 AP CF  

IRK 4644 - EDUCAÇÃO 

IKJ 8996 - EDUCAÇÃO 

IPK 8927 - EDUCAÇÃO 

IPK 8938 - EDUCAÇÃO 

IPJ 1144 - EDUCAÇÃO 

ITY 3675 - EDUCAÇÃO 

ITY 3810 - EDUCAÇÃO 

ITY 3620 - EDUCAÇÃO 

IVD 9727 - OBRAS/VICINAIS 

IFP 4424 - ADMINISTRAÇÃO 

ILM 6234 - OBRAS/VICINAIS 

IOG 1183 - OBRAS/VICINAIS 

 800 1000  

03 Litro Óleo motor 15W40 CJ4  

IFR 4860 - OBRAS/SEVIÇOS UR-

BANOS 

IFR4956 - OBRAS/SEVIÇOS UR-

 800 1000  
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BANOS 

IFR 4805 - OBRAS/VICINAIS 

IFR 4794 - OBRAS/VICINAIS 

ILB 5350 - OBRAS/VICINAIS 

IFT 0444 - OBRAS/VICINAIS 

IFR 4786 - OBRAS/VICINAIS 

IFR 5060 - OBRAS/VICINAIS 

04 Litro Óleo motor 15W40 CG4  

ITH 9006 - PATRULHA 

IOE 9392 - OBRAS/VICINAIS 

 800 1000  

05 Litro Óleo motor álcool/gasolina 15W40  

IOK 3136 - DESENVOLVIMENTO 

IKB 9192 - FINANÇAS 

IKD 9228 - HABITAÇÃO 

IMU 0643 - SAÚDE 

INE 8288 - SAÚDE 

DPA 0503 - OBRAS 

IJP 9877 - SAÚDE 

IOK 3154 - ASSIST. SOCIAL 

 60 120  

06 Litro Óleo motor álcool/gasolina 20W50  

ILB 7421 - SAÚDE 

ILZ 7671 - SAÚDE 

IJP 9877 - SAÚDE 

IND 5989 - EDUCAÇÃO 

IKF 5816 - CONS. TUTELAR 

IJQ 3858 - OBRAS/ILUMINAÇÃO 

 60 120  

07 Litro Óleo transmissão 5W30  

IUR 5920 - PATR. AGRÍCOLA 

IRM 9016 - MEIO AMBIENTE 

IRN 1623 - EDUCAÇÃO 

INE 8288 - SAÚDE 

IUM 3449 - SAÚDE 

IRN 5067 - SAÚDE 

 120 160  
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IQZ 3621 - GABINETE 

IMU 0643 - SAÚDE 

ILZ 7671 - SAÚDE 

IJP 9877 - SAÚDE 

 TOTAL  

 Constar a marca e a procedência do material ou produto inclusive sua origem (nacional 

ou estrangeiro) e Registro na Agência Nacional do Petróleo, Gás natural e Biocombustí-

veis – ANP – conforme a Resolução nº 10, de 07 de Março de 2007, sob pena de desclassi-

ficação do lote.  

 

2 - VALOR TOTAL DA PROPOSTA: (expresso em algarismos e por extenso) 

3 - De forma alguma a Prefeitura aceitará produtos diferentes aos que foram indicados na pro-

posta da empresa vencedora, bem como rejeitará aquelas que não obedecerem ao edital; 

4 – Nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que direta ou indiretamente incidam 

sobre a execução do objeto, tais como impostos, seguros, taxas ou quaisquer outros sem quais-

quer acréscimos em virtude de expectativa inflacionaria e deduzidos os descontos eventualmen-

te concedidos.  

5 - Declaramos conhecer a legislação de regência desta licitação e que o objeto será entregue 

de acordo com as condições estabelecidas neste Edital as quais conhecemos e aceitamos em 

todos os seus termos.  

6– Declaramos, também, que nenhum direito à indenização ou a reembolso de quaisquer des-

pesas nos será devido, caso a nossa proposta não seja aceita, seja qual for o motivo.  

7 - Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data estabelecida para a sua apre-

sentação.   

8- Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar a ata de registro de 

preço no prazo determinado no documento de convocação e para esse fim fornecemos os se-

guintes dados:  

 Razão Social: _____________________________________  

 CNPJ/MF: _______________  

 Endereço: __________________________________________  

 Tel./Fax: _______________  

 CEP: ____________________  

 Cidade: __________________________ UF: __________  

 Banco: ____________ Agência: _____________ c/c: ________________  
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8.1 - Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura da ata de registro de preços:  

Nome:________________________________________________________  

Endereço:_____________________________________________________  

CEP:_________________Cidade:________________________UF:_______  

CPF/MF:________________________Cargo/Função:__________________  

RG nº:___________________________Expedido por: ____________  

Naturalidade: ____________________Nacionalidade: ___________________  

______________  

  

____________ 

(localidade e data) 

(assinatura autorizada da proponente) 
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ANEXO II 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2014 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: ...../2014 

 

Aos..............dias do mês de .............................do ano de dois mil e quatorze, nas dependências 

do Centro Administrativo Municipal, situada na Av. Alto Jacuí, nº 840, o Município de Não-Me-

Toque, Sr. TEODORA BERTA SOUILLJJEE LÜTKEMEYER, nos termos do art. 15 da Lei 

8.666/93, de 21 de junho de 1993, em face da classificação das propostas apresentadas no Pre-

gão Presencial ....../2014, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação da Comissão de Lici-

tação, homologada em ...... de ................... de 2014, e publicada no Jornal A FOLHA, em ..... de 

........... de 2014, resolve REGISTRAR OS PREÇOS das empresas com preços mais vantajosos, 

por item, observadas as condições do Edital que rege o Pregão, aquelas enunciadas abaixo e 

nos itens que se seguem. 

 LOTE.........................: Empresa........................................., CNPJ 

nº..............................................., endereço.........................................., bairro........................, cida-

de.................................../......, representada neste ato, por seu representante legal, 

Sr..............................................., portador do RG nº..............................., CPF 

nº.....................................  

  

01. DO OBJETO  

Registro de Preços para aquisição de Óleo Lubrificante para os veículos da frota Municipal, nas 

quantidades e condições descritas no anexo I deste Instrumento Convocatório.  

       a) Lote 01 e 02 – os produtos deverão ser entregues no Parque de Máquinas, sito na 

Rua Guilherme Augustin, nº 2280, no horário das 08:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 ho-

ras; 

      b) Lote 03 – a troca de óleo deverá ser efetuada pela CONTRATADA, no seu estabele-

cimento ou, em estabelecimento por ele indicado no Município de Não-Me-Toque, sendo 

que o serviço da colocação dos óleos correrá por conta da licitante participante. 

 

Lote 01 – Entrega dos produtos no Parque de Máquinas: sito na Rua Guilherme Augustin, nº 

2280, no horário das 08:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas, ou ainda pelos fones (54) 

3332-3303 ou (54) 3332-5083. 
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ITEM UNIDADE DESCRIÇÃO Nº REGISTRO 

NO ANP 

MÍNIMO MÁXIMO VALOR 

UNITÁRIO 

1 Litro Óleo motor 15W40 AP CL4  

CARREGADEIRA W18 - 

OBRAS/VICINAIS 

JCB 10 - OBRAS/VICINAIS 

ESCAV. HIDRAULICA N° 1 - 

OBRAS/VICINAIS 

ESCAV. HIDRAULICA N° 2 - 

OBRAS/VICINAIS 

RANDON 11 - OBRAS/VICINAIS 

 800 1000  

2 Litro Óleo motor 15W40 T5  

IMX 3174 - SAÚDE 

IQG 8885 - SAÚDE 

IRN 1139 - SAÚDE 

IRM 9444 - SAÚDE 

IUX 9955 - SAÚDE 

IUA2581 - SAÚDE 

IUV 5287 - SAÚDE 

IUX 9955 - SAÚDE 

 800 1000  

3 Litro Óleo motor 15W40 AP CF  

JCB 9 - OBRAS/VICINAIS 

RANDON 10 - OBRAS/VICINAIS 

 800 1000  

4 Litro Óleo motor 15W40 CJ4  

DINAPAC CG LL- OBRAS/SEVIÇOS 

URBANOS 

M.F 296 - OBRAS/SEVIÇOS URBA-

NOS 

M.F. 275 - PATRULHA 

 800 1000  

5 Litro Óleo motor 15W40 CG4  

M.F.65X - OBRAS/SEVIÇOS UR-

BANOS 

M.F. 265 - PATR. AGRÍCOLA 

 800 1000  
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M.F. 4291 - PATRULHA 

IKF 1853 – SAÚDE 

IKS 1352 - OBRAS/SEVIÇOS UR-

BANOS 

DINAPAC CA 15 STD - 

OBRAS/VICINAIS 

6 Litro Óleo lubrificante C3 SAE 10W  200 300  

7 Litro Óleo motor álcool/gasolina 15W40  

MÁQUINA CORTAR GRAMA - 

OBRAS/SEVIÇOS URBANOS 

 60 120  

8 Litro Óleo transmissão 10W30  60 120  

9 Litro Óleo 2 tempos  

ROÇADEIRA N° 2 - EDUCAÇÃO 

MOTOSERRA N°1 - 

OBRAS/SEVIÇOS URBANOS 

MOTOSSERRA N° 4 - 

OBRAS/SEVIÇOS URBANOS 

MOTOSSERRA N° 5 - 

OBRAS/SEVIÇOS URBANOS 

ROÇADEIRA N° 3 - 

OBRAS/SEVIÇOS URBANOS 

ROÇADEIRA N° 4 - 

OBRAS/SEVIÇOS URBANOS 

TRATOR DE CORTAR GRAMA - 

OBRAS/SEVIÇOS URBANOS 

 50 100  

TOTAL  

Constar a marca e a procedência do material ou produto inclusive sua origem (nacional 

ou estrangeiro) e Registro na Agência Nacional do Petróleo, Gás natural e Biocombustí-

veis – ANP – conforme a Resolução nº 10, de 07 de Março de 2007, sob pena de desclassi-

ficação do lote.  
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Lote 02 – Entrega dos produtos no Parque de Máquinas: sito na Rua Guilherme Augustin, nº 

2280, no horário das 08:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas, ou ainda pelos fones (54) 

3332-3303 ou (54) 3332-5083. 

ITEM UNIDADE DESCRIÇÃO Nº DO RE-

GISTRO NA 

ANP 

MÍNIMO MÁXIMO VALOR 

UNITÁRIO 

01 Litro Óleo hidráulico 68 (amarelo)  200 300  

02 Litro Óleo hidráulico 46   100 200  

03 Litro Óleo hidráulico ATF 10 (vermelho)  20 40  

04 4 litros Óleo transmissão TF11 ou WBF 100  5 20  

05 Tambor Graxa à base de sabão de lítio rola-

mentos grau NLGI 2 - 170 kg  

 1 1  

 TOTAL  

Constar a marca e a procedência do material ou produto inclusive sua origem (nacional 

ou estrangeiro) e Registro na Agência Nacional do Petróleo, Gás natural e Biocombustí-

veis – ANP – conforme a Resolução nº 10, de 07 de Março de 2007, sob pena de desclassi-

ficação do lote.  

 

Lote 03 - A troca de óleo deverá ser efetuada pela CONTRATADA, no seu estabelecimento 

ou, em estabelecimento por ele indicado no Município de Não-Me-Toque, sendo que o ser-

viço da colocação dos óleos correrá por conta da licitante participante. 

ITEM UNIDADE DESCRIÇÃO Nº DO RE-

GISTRO NA 

ANP 

MÍNIMO MÁXIMO VALOR 

UNITÁRIO 

01 Litro Óleo motor 15W40 AP CL4  

IOG 1197 - OBRAS/VICINAIS 

 800 1000  

02 Litro Óleo motor 15W40 AP CF  

IRK 4644 - EDUCAÇÃO 

IKJ 8996 - EDUCAÇÃO 

IPK 8927 - EDUCAÇÃO 

IPK 8938 - EDUCAÇÃO 

IPJ 1144 - EDUCAÇÃO 

ITY 3675 - EDUCAÇÃO 

 800 1000  
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ITY 3810 - EDUCAÇÃO 

ITY 3620 - EDUCAÇÃO 

IVD 9727 - OBRAS/VICINAIS 

IFP 4424 - ADMINISTRAÇÃO 

ILM 6234 - OBRAS/VICINAIS 

IOG 1183 - OBRAS/VICINAIS 

03 Litro Óleo motor 15W40 CJ4  

IFR 4860 - OBRAS/SEVIÇOS UR-

BANOS 

IFR4956 - OBRAS/SEVIÇOS UR-

BANOS 

IFR 4805 - OBRAS/VICINAIS 

IFR 4794 - OBRAS/VICINAIS 

ILB 5350 - OBRAS/VICINAIS 

IFT 0444 - OBRAS/VICINAIS 

IFR 4786 - OBRAS/VICINAIS 

IFR 5060 - OBRAS/VICINAIS 

 800 1000  

04 Litro Óleo motor 15W40 CG4  

ITH 9006 - PATRULHA 

IOE 9392 - OBRAS/VICINAIS 

 800 1000  

05 Litro Óleo motor álcool/gasolina 15W40  

IOK 3136 - DESENVOLVIMENTO 

IKB 9192 - FINANÇAS 

IKD 9228 - HABITAÇÃO 

IMU 0643 - SAÚDE 

INE 8288 - SAÚDE 

DPA 0503 - OBRAS 

IJP 9877 - SAÚDE 

IOK 3154 - ASSIST. SOCIAL 

 60 120  

06 Litro Óleo motor álcool/gasolina 20W50  

ILB 7421 - SAÚDE 

ILZ 7671 - SAÚDE 

IJP 9877 - SAÚDE 

 60 120  

http://www.naometoquers.com.br/


 

Av. Alto Jacuí, 840 – Fone/Fax: (54) 3332-2600 – CEP 99470-000 – NÂO-ME-TOQUE – RS – www.naometoquers.com.br 

26 

IND 5989 - EDUCAÇÃO 

IKF 5816 - CONS. TUTELAR 

IJQ 3858 - OBRAS/ILUMINAÇÃO 

07 Litro Óleo transmissão 5W30  

IUR 5920 - PATR. AGRÍCOLA 

IRM 9016 - MEIO AMBIENTE 

IRN 1623 - EDUCAÇÃO 

INE 8288 - SAÚDE 

IUM 3449 - SAÚDE 

IRN 5067 - SAÚDE 

IQZ 3621 - GABINETE 

IMU 0643 - SAÚDE 

ILZ 7671 - SAÚDE 

IJP 9877 - SAÚDE 

 120 160  

 TOTAL  

 Constar a marca e a procedência do material ou produto inclusive sua origem (nacional 

ou estrangeiro) e Registro na Agência Nacional do Petróleo, Gás natural e Biocombustí-

veis – ANP – conforme a Resolução nº 10, de 07 de Março de 2007, sob pena de desclassi-

ficação do lote.  

  

CLAÚSULA SEGUNDA – DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA 

2.1. Sempre que julgar necessário, este Município solicitará, durante a vigência da respectiva 

Ata de Registro de Preços, o fornecimento dos produtos registrados, na quantidade que for pre-

ciso, mediante a expedição de Pedido de Empenho ou Nota de Empenho ou Termo de Autoriza-

ção. 

2.2. Os produtos que vierem a ser adquiridos deverão ser entregues imediatamente ou no prazo 

de até 05 (cinco) dias, a contar da requisição dos mesmos. 

2.2.1. Ou no caso do Lote 03, a troca de óleo deverá ser agendada diretamente no Posto de 

Combustível e feita por um responsável do estabelecimento. 

2.3. Verificada a não conformidade de algum dos requisitos, o licitante, beneficiário deverá pro-

mover as correções necessárias no prazo máximo de 02 (dois) dias, sujeitando-se às penalida-

des previstas neste edital, bem como a responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, especi-

almente para efeito de substituição, no caso de não atendimento ao solicitado. 
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2.4. A autorização de Fornecimento/ Ordem de Compra/Nota de Empenho será enviada via fac-

símile/e-mail ao fornecedor, o qual deverá confirmar o recebimento no prazo de 01 (um) dia. Ca-

so a empresa não possua aparelho de fac-símile/e-mail, a autorização de Fornecimento deverá 

ser retirada junto à Secretaria solicitante, no prazo de 01 (um) dia, contado a partir da convoca-

ção. 

2.5. O prazo para confirmação do recebimento ou para retirada da Autorização de Fornecimento 

poderá ser prorrogada por uma vez, por igual período, quando solicitado pela empresa adjudica-

tória durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo Município. 

2.6. A não confirmação do recebimento ou a não retirada da autorização de Fornecimento no 

prazo previsto, bem como a constatação da situação irregular da empresa adjudicatária quanto 

às contribuições previdenciárias (INSS), aos tributos e contribuições federal (SRF) e Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (CEF) por ocasião do empenho da despesa, implicará aplicação 

de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da Autorização de Fornecimento, sem prejuízo de 

outras penalidades cabíveis, conforme item do edital. 

2.7. Por ocasião da entrega dos produtos deverão ser entregues em sua embalagem original de 

fábrica, invioláveis, constando inclusive os seguintes dados: identificação do fabricante, especifi-

cações técnicas. 

 

CLAÚSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO: 

3.1. Quando da entrega dos materiais, o Município verificará através do servidor responsável pe-

la secretaria a qualidade e quantidade conforme o pedido. 

3.2. Nos preços unitários ora registrados já estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, 

bem como os impostos incidentes, ficando certo de que o Município nenhum outro ônus caberá 

além do pagamento do preço constante na Tabela Anexa que faz parte integrante desta Ata. 

3.3. No texto da Nota Fiscal, deverão constar, obrigatoriamente, o objeto da licitação, os valores 

unitários e totais e número do processo que deu origem à aquisição. 

3.4. Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstância impeditiva, o recebimento ficará suspen-

so, até que a empresa tome as medidas saneadoras necessárias. 

3.5. Eventual atraso nos pagamentos não isentará em qualquer hipótese a detentora da presente 

Ata do cumprimento das responsabilidades avençadas, nem impedirão a aceitação de novos pe-

didos. 

3.6. O pagamento será efetuado contra empenho, num prazo de 07 (sete) dias úteis após rece-

bimento em definitivo os serviços. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos 
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monetariamente pelo IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Adminis-

tração compensará a contratada com juros de 0,2% ao mês, pro rata. 

3.7. Os preços que vierem a constar na Autorização de Fornecimento, não poderão sofrer altera-

ção ou reajustamento. 

3.8. O preço do valor registrado não sofrerá qualquer tipo de correção ou reajuste durante a vi-

gência do presente termo. 

3.9. O beneficiário do registro de preços, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar o 

equilíbrio econômico dos preços vigentes através de solicitação formal, desde que acompanhado 

de documentos que comprovem a procedência do pedido. Até a decisão final da Administração, 

a qual deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega completa da documenta-

ção comprobatória, o fornecimento do serviço, quando solicitado pela administração, deverá 

ocorrer normalmente, pelo preço registrado em vigor. 

3.10. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a di-

ferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de 

mercado vigente à época. 

3.11. O Município, quando ocorrer, poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos pre-

ços registrados garantido à prévia defesa do beneficiário do registro, e de conformidade com os 

parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a 

redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço 

fixado será válido a partir da publicação. 

 

CLAUSULA QUARTA – DAS PENALIDADES: 

4.1. Pelo inadimplemento das obrigações sejam na condição de participante do pregão ou de 

contratante, as licitantes, conforme a infração estará sujeitas às seguintes penalidades: 

a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de lici-

tar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor estima-

do da contratação; 

b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e sus-

pensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos;  

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito 

de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor 

estimado da contratação; 

 d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e 

sem prejuízo ao resultado: advertência; 
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 e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 05 (cinco) dias, após os 

quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualiza-

do do contrato; 

 f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Admi-

nistração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não 

adimplido do contrato; 

 g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Adminis-

tração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

 h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de 

inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 

Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 

4.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

4.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou ina-

dimplência contratual. 

 

CLAÚSULA QUINTA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

5.1. A Ata do Registro de Preços poderá ser suspensa ou cancelada de pleno direito, facultada a 

defesa do interessado, no prazo de cinco dias úteis, nos seguintes casos: 

I – Pela Administração, quando: 

 a) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que der origem ao 

registro de preços; 

 b) o fornecedor não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não tenha 

retirado o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar sua 

justificativa; 

 c) o fornecedor der causa à recisão administrativa de contrato decorrente do registro de 

preços; 

 d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do 

registro de preços; 

 e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado; 

 f) por razões de interesse público, devidamente fundamentado; 

II – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado 

de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços. 
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5.2. A comunicação do cancelamento ou da suspensão do preço registrada, nos casos previstos 

no inciso I deste artigo, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se 

comprovante nos autos que deram origem ao registro de preços. 

5.3. A solicitação do fornecedor para cancelamento de preço registrado somente o eximirá da 

obrigação de contratar com a Administração, se apresentada com antecedência de 15 dias da 

data da convocação para firmar contrato de fornecimento ou de prestação de serviços pelos pre-

ços registrados, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento 

convocatório, caso não aceitas as razões do pedido. 

 

CLAÚSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO 

6.1. Cabe à Administração Municipal proceder à fiscalização rotineira do material recebido, quan-

to à quantidade, ao atendimento de todas as especificações e horários. 

6.2. Os fiscais da Administração Municipal estão investidos do direito de recusar, em parte ou 

totalmente, as peças que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que esteja sendo en-

tregue fora do horário preestabelecido. 

6.4. A presente Ata de Registro de Preços será fiscalizada pelo Gestor: João Carlos Loeff e pelo 

Fiscal: Nelson Dias. 

6.5. As irregularidades constatadas pelos fiscais deverão ser comunicadas à Administração Mu-

nicipal, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para que sejam tomadas as providências 

necessárias para corrigi-las ou, quando for o caso, aplicadas das penalidades previstas. 

 

CLAÚSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1. A detentora da Ata de Registro de Preços deverá comunicar à Prefeitura, toda e qualquer 

alteração nos dados cadastrais, para atualização. 

7.2. As interessadas devem ter pleno conhecimento de todas as disposições desta Ata, não po-

dendo invocar nenhum desconhecimento como impeditivo do cumprimento de sua proposta ou 

de perfeito cumprimento da Ata. 

7.3. Na hipótese do fornecedor primeiro classificado ter seu registro cancelado, poderão ser con-

vocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo 

e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, independentemente da comina-

ção previsto no art. 81 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 

7.4. Observados os critérios e condições estabelecidos na presente Ata, a Administração poderá 

comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que ra-

zões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de 
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fornecimento compatível com o solicitado pela Administração, observado às condições do Edital 

e o Preço Registrado. 

7.5. O Município não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade do be-

neficiário do preço registrado/contratado para outras entidades, sejam técnicos ou quaisquer ou-

tros. 

7.6. O Registro de Preços poderá ser cancelado ou suspenso pela Administração, por interesse 

público ou por fatos supervenientes que vierem acontecer a qualquer momento, desde que am-

plamente justificado, sem que caibam quaisquer direito ou indenização. 

7.7. Fica eleito o foro de Não-Me-Toque, para dirimir quaisquer questões oriundas da presente 

Ata de registro de Preços. 

7.8. E, por estarem justas e contratadas, assinarem as partes o presente instrumento, em quatro 

vias de igual teor, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de direito, o 

que dão por bom, firme e valioso. 

 

NÃO-ME-TOQUE/RS, .... DE ........ DE 2014. 

 

 

                      TEODORA BERTA SOUILLJJEE LÜTKEMEYER 

Prefeito Municipal  

 

 

Sr. ...................................................... 

Representante empresa.................. 
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ANEXO III 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2014  

 

Valor Máximo p/ Item DESCRIÇÃO 

R$ 12,00 Óleo motor 15W40 CL4 

R$ 17,00 Óleo motor 15W40 T5 

R$ 11,25 Óleo motor 15W40 CF 

R$ 13,90 Óleo motor 15W40 CJ4 

R$ 14,00 Óleo motor 15W40 CG4 

R$ 13,60 Óleo lubrificante C3 SAE 10W 

R$ 20,90 Óleo motor álcool/gasolina 15W40 

R$ 21,10 Óleo motor álcool/gasolina 20W50 

R$ 25,90 Óleo transmissão 10W30 

R$ 30,00 Óleo transmissão 5W30 

R$ 15,00 Óleo 2 tempos 

R$ 9,90 Óleo hidráulico 68 (amarelo) 

R$ 32,60 Óleo hidráulico 46  

R$ 29,00 Óleo hidráulico ATF 10 (vermelho) 

R$ 15,90 Óleo SAE 90 GL5 

R$ 79,90 Óleo transmissão TF11 ou WBF 100 

R$ 2.544,00 Graxa à base de sabão de lítio rolamentos grau NLGI 2 - 170 kg  
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ITEM UNIDADE MÍNIMO TOTAL MÍN. MÁXIMO TOTAL MÁX.

1 litro 800 R$ 9.600,00 1000 R$ 12.000,00

2 litro 800 R$ 13.600,00 1000 R$ 17.000,00

3 litro 800 R$ 9.000,00 1000 R$ 11.250,00

4 litro 800 R$ 11.120,00 1000 R$ 13.900,00

5 litro 800 R$ 11.200,00 1000 R$ 14.000,00

6 litro 200 R$ 2.720,00 300 R$ 4.080,00

7 litro 60 R$ 1.254,00 120 R$ 2.508,00

8 litro 60 R$ 1.266,00 120 R$ 2.532,00

9 litro 60 R$ 1.554,00 120 R$ 3.108,00

10 litro 120 R$ 3.600,00 160 R$ 4.800,00

11 litro 50 R$ 750,00 100 R$ 1.500,00

12 litro 200 R$ 1.980,00 300 R$ 2.970,00

13 litro 100 R$ 3.260,00 200 R$ 6.520,00

14 litro 20 R$ 580,00 40 R$ 1.160,00

15 litro 20 R$ 318,00 40 R$ 636,00

16 4 litros 5 R$ 399,50 20 R$ 1.598,00

17 tambor 1 R$ 2.544,00 1 R$ 2.544,00

TOTAL 4096 R$ 65.145,50 5521 R$ 90.106,00

Oleo motor 15W40 CF R$ 11,25

Oleo motor 15W40 CJ4 R$ 13,90

VALOR UNITÁRIODESCRIÇÃO

RELAÇÃO DE PRODUTOS PARA REGISTRO DE PREÇOS

Oleo lubrificante C3 SAE 10W

Oleo motor 15W40 CL4 R$ 12,00

Oleo transmissão 10W30

Graxa à base de sabão de litio rolamentos grau NLGI 2 - 170kg 

R$ 17,00

R$ 13,60

R$ 15,90

R$ 79,90

Oleo hidráulico 68 (amarelo)

Oleo hidráulico ATF 10 (vermelho)

Oleo SAE 90 GL5

Oleo motor 15W40 T5

Oleo motor álcool/gasolina 20W50 R$ 21,10

Oleo motor 15W40 CG4 R$ 14,00

Oleo motor álcool/gasolina 15W40

Oleo transmissão TF11 ou WBF 100

R$ 20,90

R$ 2.544,00

R$ 25,90

R$ 9,90

R$ 29,00
Oleo hidráulico 46 R$ 32,60

Oleo transmissão 5W30 R$ 30,00

Oleo 2 tempos R$ 15,00



IKF 1853 – SAÚDE

Oleo motor 15W40 AP CL4 - Abastecimento no Parque de Máquinas

CARREGADEIRA W18 - OBRAS/VICINAIS

JCB 10 - OBRAS/VICINAIS

ESCAV. HIDRAULICA N° 1 - OBRAS/VICINAIS

ESCAV. HIDRAULICA N° 2 - OBRAS/VICINAIS

IKS 1352 - OBRAS/SEVIÇOS URBANOS

DINAPAC CG LL- OBRAS/SEVIÇOS URBANOS

M.F 296 - OBRAS/SEVIÇOS URBANOS

M.F. 275 - PATRULHA

Oleo motor 15W40 CG4 - Abastecimento no Parque de Máquinas

M.F.65X - OBRAS/SEVIÇOS URBANOS

M.F. 265 - PATR. AGRÍCOLA

M.F. 4291 - PATRULHA

RANDON 10 - OBRAS/VICINAIS

Oleo motor 15W40 CJ4 - Abastecimento no Parque de Máquinas

Oleo motor 15W40 T5 - Abastecimento no Parque de Máquinas

IMX 3174 - SAÚDE

IQG 8885 - SAÚDE

IUA2581 - SAÚDE

IUV 5287 - SAÚDE

IUX 9955 - SAÚDE

Oleo motor 15W40 AP CF - Abastecimento no Parque de Máquinas

JCB 9 - OBRAS/VICINAIS

IRN 1139 - SAÚDE

IRM 9444 - SAÚDE

IUX 9955 - SAÚDE

RANDON 11 - OBRAS/VICINAIS

Oleo 2 tempos - Abastecimento no Parque de Máquinas

ROÇADEIRA N° 2 - EDUCAÇÃO

MOTOSERRA N°1 - OBRAS/SEVIÇOS URBANOS

MOTOSSERRA N° 4 - OBRAS/SEVIÇOS URBANOS

MOTOSSERRA N° 5 - OBRAS/SEVIÇOS URBANOS

DINAPAC CA 15 STD - OBRAS/VICINAIS

MÁQUINA CORTAR GRAMA - OBRAS/SEVIÇOS URBANOS

ROÇADEIRA N° 3 - OBRAS/SEVIÇOS URBANOS

ROÇADEIRA N° 4 - OBRAS/SEVIÇOS URBANOS

TRATOR DE CORTAR GRAMA - OBRAS/SEVIÇOS URBANOS

Oleo motor álcool/gasolina 15W40 - Abastecimento no Parque de Máquinas



ITY 3620 - EDUCAÇÃO

Oleo motor 15W40 CJ4 - Abastecimento no Posto

IFR 4860 - OBRAS/SEVIÇOS URBANOS

IFR 4805 - OBRAS/VICINAIS

IOG 1183 - OBRAS/VICINAIS

ILM 6234 - OBRAS/VICINAIS

IVD 9727 - OBRAS/VICINAIS

IFP 4424 - ADMINISTRAÇÃO

IOG 1197 - OBRAS/VICINAIS

IFR 4786 - OBRAS/VICINAIS

IFR4956 - OBRAS/SEVIÇOS URBANOS

IFR 5060 - OBRAS/VICINAIS

IFR 4794 - OBRAS/VICINAIS

ILB 5350 - OBRAS/VICINAIS

IFT 0444 - OBRAS/VICINAIS

Oleo motor 15W40 AP CF - Abastecimento no Posto

ITY 3810 - EDUCAÇÃO

IPK 8938 - EDUCAÇÃO

IPJ 1144 - EDUCAÇÃO

ITY 3675 - EDUCAÇÃO

IRK 4644 - EDUCAÇÃO

IKJ 8996 - EDUCAÇÃO

IPK 8927 - EDUCAÇÃO

Oleo motor 15W40 AP CL4 - Abastecimento no Posto



IMU 0643 - SAÚDE

INE 8288 - SAÚDE

DPA 0503 - OBRAS

ILZ 7671 - SAÚDE

IJP 9877 - SAÚDE

IRN 5067 - SAÚDE

IQZ 3621 - GABINETE

IUM 3449 - SAÚDE

IRM 9016 - MEIO AMBIENTE

INE 8288 - SAÚDE

ILZ 7671 - SAÚDE

IJP 9877 - SAÚDE

IND 5989 - EDUCAÇÃO

IKF 5816 - CONS. TUTELAR

IJQ 3858 - OBRAS/ILUMINAÇÃO

Oleo transmissão 5W30 - Abastecimento Posto

IUR 5920 - PATR. AGRÍCOLA

IOK 3154 - ASSIST. SOCIAL

Oleo motor álcool/gasolina 20W50  - Abastecimento Posto

Oleo motor álcool/gasolina 15W40 - Abastecimento Posto

IOK 3136 - DESENVOLVIMENTO

IKB 9192 - FINANÇAS

IKD 9228 - HABITAÇÃO

IRN 1623 - EDUCAÇÃO

ILB 7421 - SAÚDE

Oleo motor 15W40 CG4 - Abastecimento no Posto

ITH 9006 - PATRULHA

IOE 9392 - OBRAS/VICINAIS

IMU 0643 - SAÚDE

IJP 9877 - SAÚDE



 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº _____/2014 

 

_____________________, empresa brasileira, estabelecida na Rua ____________nº 

___, bairro _____________, na cidade de _________________/RS, inscrita no CNPJ 

nº___________________, neste ato, representada pelo (a) SR 

(A)__________________inscrito(a) CPF_______________, RG______________, vem 

declarar para fins de participação no Edital de Pregão Presencial nº ____/2014, que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

 

_______________, ____de _________de 2014 

 

 

___________________________ 

Assinatura do Responsável 
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ANEXO AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL _____/____ 
                        

 
 

DECLARAÇÃO 
 
                                                            
________________________________inscrito no CNPJ n.º 
_____________________, por intermédio de seu representante legal o 
(a) Sr.(a) _______________________, portador(a) da Carteira de 
Identidade n.º ______________________e do CPF n.º 
_______________________, declara, para fins do disposto no inciso V 
do art. 27 da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 
n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, 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. 
 
 

                                 
_______________________,____de____________de 2014 

 
                                                                            

__________________ 
                                                                  (representante legal) 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
 
 
                                                                                                         Menores.doc 


