EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 44-2009
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09-2009

Aquisição de óleo lubrificante para abastecimento de
máquinas e veículos da Municipalidade.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, no uso de suas
atribuições, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e do Decreto
Municipal nº 038, de 16 de maio de 2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº
8.666-93, alterações posteriores e legislação complementar vigente e pertinente à matéria,
torna público, para conhecimento dos interessados que às 9 horas, do dia 09 de junho do
ano de 2009, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa, localizada no
Centro Administrativo Municipal Amantino Lucindo Montanari, Av. 25 de Julho, 202, centro,
se reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio, designados pela Portaria nº 196, de 20 de
janeiro de 2009, com a finalidade de receber propostas de preço e documentos de
habilitação, objetivando a contratação de empresa(s) para o fornecimento dos bens descritos
no item 1, processando-se essa licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo Menor
Preço - por item. Os licitantes deverão realizar o CREDENCIAMENTO no dia previsto para o
recebimento dos envelopes, no horário da 8h30min às 8h50min.

1.0 - OBJETO:
1.1 - Constitui objeto da presente licitação a contratação para o fornecimento dos seguintes
produtos:

Item Produto

Quant. Lts

1

260

ÓLEO – SAE 30
CLASSIFICAÇÃO: API-CF/SE.
CARACTERISTICAS: Densidade A 20/4 ºC 0,8892 – Viscosidade Cinemática à 40 ºC,cSt
95,00 – Viscosidade Cinemática à 100 ºC,cSt 11,15 – Índice de Viscosidade 102 – Ponto de
Fulgor, ºC-VAC 244 – Ponto de Fluidez, ºC-15 – TBN. Mg KOH/g 12,2 – Cinza Sulfatada, %
em peso 1,47

2

ÓLEO AW 68

100

CARACTERISTICAS: Densidade A 20/4 ºC 0,8726 – Viscosidade Cinemática à 40 ºC,cSt
38,97 – Viscosidade Cinemática à 100 ºC,cSt 6,26 – Índice de Viscosidade 109 – Ponto de
Fulgor, ºC-VAC 204 – Ponto de Fluidez, ºC-27 – TBN. Mg KOH/g 2,81
3

ÓLEO – AW 68

500

ESPECIFICAÇÃO: CINCINATTI MILACRON P-68, P-69 e P-70; DENISON HF-1, HF-2 e
HF-0; DIN 51517 (Partes 1, 2, 3) e DIN 51524 (Partes 1 e 2); Vickers I-286-S, M-2950-S;
GM LH-04-1, 06-1 e 15-1; Afnor – NFE 48-690 dry, 48-691 wet e 48-603; U.S. Steel 136 e
137.
CARACTERISTICAS: Densidade A 20/4 ºC 0,8749 – Viscosidade Cinemática à 40 ºC,cSt
65,00 – Viscosidade Cinemática à 100 ºC,cSt 8,46 – Índice de Viscosidade 100 – Ponto de
Fulgor, ºC-VAC 248 – Ponto de Fluidez, ºC-18 – TAN. Mg KOH/g 0,45 – Classificação AGMA
2
4

ÓLEO – DOT 4

200

ESPECIFICAÇÃO: SAE J 1704, ISO 4925, ABNT NBR 9292 Tipo 4 e FVMSS 116.
CARACTERISTICAS: Densidade A 20/4 ºC 1,059 – Viscosidade Cinemática à 100 ºC,cSt
2,00 – Ponto de Inflamação, ºC – Concentrado 150 109 – Ponto de Ebulição, ºC 237 – Cor
Visual Azul – PH 7,80.
5

ÓLEO – SAE 90

1.140

CLASSIFICAÇÃO:
API
GL5,
MIL-L-2105D.
ESPECIFICAÇÃO: DBL 6630.00 classe MB 235.0 – CARACTERISTICAS: Densidade A
20/4 ºC 0,8980 – Viscosidade Cinemática à 40 ºC,cSt 200,0 – Viscosidade Cinemática à 100
ºC,cSt 18,37 – Índice de Viscosidade 101 – Ponto de Fulgor, ºC-VAC 214 – Ponto de
Fluidez, ºC-24.
6

ÓLEO – SAE 15W40

2.016

ESPECIFICAÇÃO: API CH–4/SJ, ACEA A3/B3/E5-99
CARACTERISTICAS: Densidade A 20/4 ºC 0,8836 – Viscosidade Cinemática à 40 ºC,cSt
106,5 – Viscosidade Cinemática à 100 ºC,cSt 14,63 – Índice de Viscosidade 142 – Ponto de
Fulgor, ºC-VAC 218 – Ponto de Fluidez, ºC-33 – TBN. Mg KOH/g 11 – Cinza Sulfatada, %
em peso 1,46
7

ÓLEO – 10W

660

ESPECIFICAÇÃO: TO-4 E C-4
CARACTERISTICAS: Densidade A 20/4 ºC 0,8859 – Viscosidade Cinemática à 40 ºC,cSt
36,00 – Viscosidade Cinemática à 100 ºC,cSt 6,11 – Índice de Viscosidade 116 – Ponto de
Fulgor, ºC-VAC 228 – Ponto de Fluidez, ºC-33 – TBN. Mg KOH/g 11,7
8

ÓLEO – SD 30
CLASSIFICAÇÃO: API-CF/SE

180

CARACTERISTICAS: Densidade A 20/4 ºC 0,8892 – Viscosidade Cinemática à 40 ºC,cSt
95,00 – Viscosidade Cinemática à 100 ºC,cSt 11,15 – Índice de Viscosidade 102 – Ponto de
Fulgor, ºC-VAC 244 – Ponto de Fluidez, ºC-15 – TBN. Mg KOH/g 12,2 – Cinza Sulfatada, %
em peso 1,47
9

ÓLEO – SAE 40

180

CLASSIFICAÇÃO: API CD com alto TBN.
CARACTERISTICA: Densidade A 20/4 ºC 0,8909 – Viscosidade Cinemática à 40 ºC,cSt
131,82 – Viscosidade Cinemática à 100 ºC,cSt 14,06– Índice de Viscosidade 104 – Ponto de
Fulgor, ºC-VAC 238 – Ponto de Fluidez, ºC-30 – TBN, mg koh/g 5,24 – Cinza Sulfatada, %
em peso 0,42 – Fósforo, ppm 260 – Zinco, ppm 330
11

ÓLEO – AT TIPO A

300

ESPECIFICAÇÃO:
DBL
6623.10,
classe
MB
236.2.
CARACTERISTICAS: Densidade A 20/4 ºC 0,8789 – Viscosidade Cinemática à 40 ºC,cSt
39,10 – Viscosidade Cinemática à 100 ºC,cSt 7,69 – Índice de Viscosidade 171 – Ponto de
Fulgor, ºC-VAC 198 – Ponto de Fluidez, ºC-39.- Cor Visual, Vermelho
12

ÓLEO – 434 TO

800

ESPECIFICAÇÃO: Massey Ferguson M1135 e M1141; John Deere J20C, J14A e J20D; New
Holland M2C134-D, Volvo-VME WB 101 e Denison HF-0, HF-1 e HF-2.
CARACTERISTICA: Densidade A 20/4 ºC 0,8787 – Viscosidade Cinemática à 40 ºC,cSt
61,70 – Viscosidade Cinemática à 100 ºC,cSt 9,70 – Índice de Viscosidade 140 – Ponto de
Fulgor, ºC-VAC 234 – Ponto de Fluidez, ºC-39.
13

ÓLEO – 68

400

CARACTERISTICAS: Densidade A 20/4 ºC 0,8840 – Viscosidade Cinemática à 40 ºC,cSt
66,2 – Ponto Fluidez, ºC -6 – Ponto de Fulgor, ºC – VAC 240 – Cor, ASTM 3,0 – TAN, mg
KOH/g 0,40.
14

ÓLEO – 85W140

280

CLASSIFICAÇÃO: API GL 5, MIL-L-2105D.
CARACTERISTA: Densidade A 20/4 ºC 0,8999 – Viscosidade Cinemática à 40 ºC,cSt 343,9
– Viscosidade Cinemática à 100 ºC,cSt 29,0 – Índice de Viscosidade 115 – Ponto de Fulgor,
ºC-VAC 230 – Ponto de Fluidez, ºC-24
15

ÓLEO – SAE 20W50
ESPECIFICAÇÃO: API CH–4/SJ, ACEA A3/B3/E5-99
CARACTERISTICAS: Densidade A 20/4 ºC 0,8836 – Viscosidade Cinemática à 40 ºC,cSt
106,5 – Viscosidade Cinemática à 100 ºC,cSt 14,63 – Índice de Viscosidade 142 – Ponto de
Fulgor, ºC-VAC 218 – Ponto de Fluidez, ºC-33 – TBN. Mg KOH/g 11 – Cinza Sulfatada, %
em peso 1,46

880

16

ÓLEO – CT 30

360

ESPECIFICAÇÃO: TO-4 Caterpillar e C-4 GM Álisson
CARACTERISTICAS: Densidade A 20/4 ºC 0,8876 – Viscosidade Cinemática à 40 ºC,cSt
93,10 – Viscosidade Cinemática à 100 ºC,cSt 11,00 – Índice de Viscosidade 102 – Ponto de
Fulgor, ºC-VAC 236 – Ponto de Fluidez, ºC-21 – TBN, mg koh/G 12,0
17

ÓLEO – 10W30

540

CARACTERISTICAS: Densidade A 20/4 ºC 0,8836 – Viscosidade Cinemática à 40 ºC,cSt
106,5 – Viscosidade Cinemática à 100 ºC,cSt 14,63 – Índice de Viscosidade 142 – Ponto de
Fulgor, ºC-VAC 218 – Ponto de Fluidez, ºC-33
18

ÓLEO – DOT 3

100

ESPECIFICAÇÃO: SAE J1703, ISO 4925, ABNT NBR 9292, Tipo 3 e FVMSS 116 DOT 3
CARACTERISTICAS: Densidade A 20/4 ºC 1,030 – Viscosidade Cinemática à 40 ºC, cSt
10,4 - Viscosidade Cinemática à 100 ºC,cSt 1,5 – Viscosidade Cinemática a -40 ºC, cP
1200 – Ponto de Ebulição, ºC 240 – Cor Visual Azul – PH 8,0.

2.0 - DA PARTICIPAÇÃO:
2.1 - Não poderão participar deste Pregão:
a) consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;
b) empresa suspensa de contratar com o Município de Serafina Corrêa – RS;
c) empresa que esteja declarada inidônea para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
d) empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste
Pregão;
e) não será admitida a participação de empresa que se encontra em regime de
recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, dissolução,
liquidação.
3.0 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:
3.1 - Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 4 deste
edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em
envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de nº
1 e nº 2, para o que se sugere a seguinte inscrição:

AO MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09-2009
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA FINANCEIRA
PROPONENTE: (Nome completo da Empresa)
AO MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09-2009
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE: (Nome Completo da Empresa)
4.0 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:
4.1 – As empresas que pretenderem se utilizar dos benefícios da Lei Complementar nº
123/06, deverão apresentar fora dos envelopes de Proposta e Documentação, no momento
do credenciamento, para análise do Pregoeiro:
a) Declaração, firmada por contador reconhecida em cartório, de que se enquadra
como microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação.
4.2 – O não atendimento ao solicitado no item 4.1 acima, será entendido como renúncia a
qualquer privilégio e a empresa receberá o mesmo tratamento dispensado às demais não
beneficiadas pela Lei Complementar nº 123/06.
4.3 – As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o
limite de 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), gozarão dos benefícios
previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123/2006, disciplinados nos itens 7.14, 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, Declaração,
firmada por contador, reconhecida em cartório, de que se enquadram no limite de
receita referido acima.
4.4 – A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, por meio de
seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que
devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento
licitatório, no interesse da representada.
4.4.1 – A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de
documento de identidade.
4.5 – A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 4.4. deverá ser
apresentada fora dos envelopes.
4.6 – O credenciamento será efetuado da seguinte forma:
a) Instrumento público ou particular de procuração, esse com a firma do outorgante
devidamente reconhecida em cartório, devendo constar o nome da empresa outorgante e

também o nome do outorgado, constando ainda a indicação de amplos poderes para dar
lance(s) em licitação pública; ou;
b) Termo de Credenciamento ( Anexo III deste edital) outorgado pelos
representantes legais do licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para
formulação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame, com
assinatura reconhecida em cartório, mais;
c) Cópia do Contrato Social, para comprovação de quem assinou o termo tem
poderes para tomar e assinar decisões pela empresa.
4.6.1 - No caso de sócio ou Diretor da empresa licitante apresentar cópia do contrato social
ou estatuto para comprovação que tem poderes para tomar e assinar decisões pela
empresa, além da Declaração de Habilitação citada acima.
a) Dados cadastrais para a efetivação do cadastro no setor contábil: razão social da
proponente, inscrição no CNPJ do Ministério da Fazenda, endereço completo, conta bancária,
agência, telefone, fax e endereço eletrônico, se houver.
4.6.2 - A não apresentação do documento de Credenciamento, não será motivo para a
desclassificação ou inabilitação do licitante. Neste caso, o representante ficará apenas
impedido de se manifestar e responder pelo licitante durante os trabalhos ( formular lances,
negociar preços, interpor e/ou desistir de recursos).
4.7 - Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é
obrigatória a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à
licitação.
4.8 – Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa.
4.9 – O Pregoeiro poderá, no curso da sessão pública de pregão, consultar os poderes do
Credenciamento e/ou Procuração, caso necessário.
4.10 –O uso de telefone celular durante a sessão de lances só poderá ser usado com a
permissão do Pregoeiro.

5.0 – DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
5.1 – 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 referentes as PROPOSTAS DE PREÇO e DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO, mais:
5.1.1 - Declaração de Habilitação (Anexo V), dando ciência de que cumprem
plenamente os requisitos de habilitação, bem como a ciência e vinculação a
todos os termos da presente licitação, como condição indispensável de
participação, conforme disposto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520-2002.

5.1.1.1 - Os licitantes deverão apresentar fora dos envelopes a Declaração de
Habilitação em conformidade com a alínea 5.1.1.
5.2 – Uma vez encerrado o prazo para entrega dos envelopes acima referidos, não será
aceita a participação de nenhum licitante retardatário.
6.0 – PROPOSTA DE PREÇO: (Anexo I).
6.1 – As propostas deverão ser apresentadas no ENVELOPE Nº 01.
6.2 – O envelope deverá conter o termo "PROPOSTA FINANCEIRA", e os dados citados no
item 3.0. A proposta deverá ser impressa e apresentada em papel timbrado da Empresa (ou
com carimbo oficial), datada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, suas folhas devem estar
rubricadas e a última assinada pelo seu representante legal, constando o nome da
proponente, número do CNPJ da Empresa, seu endereço, número da conta bancária, agência
e banco. Além disso, a descrição do objeto ofertado, marca, preço unitário e total;
obrigatoriamente indicado em moeda nacional, onde deverão estar incluídas quaisquer
vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas,
previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda,
despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da licitante vencedora.
Observação 1: Na proposta financeira apresentada por cooperativa de trabalho deverá
constar separadamente os encargos sociais, para fins de comprovação pelo Município.
Observação 2: Os quantitativos deste edital foram previstos para serem consumidos no
prazo de 6 meses, podendo ser prorrogado até o consumo total dos quantitativos.
6.2.1 - A proposta financeira deverá ser apresentada em Reais (R$) sendo que a centésima
parte do REAL, denominada “centavos”, no preço unitário deverá ser escrita sob forma
decimal, precedida da vírgula que segue a unidade. (ex.: 0,00).
6.3 – A Proposta deve ser elaborada de forma firme e precisa, limitada rigorosamente ao
objeto deste instrumento, sem conter alternativas de preços ou de qualquer outra condição
que induza o julgamento ter mais de um resultado.
6.4 – Informar o prazo mínimo de validade da proposta de preço de, no mínimo, 60
(sessenta) dias contados da data estipulada para sua entrega.
6.5 – Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.
6.6 – Caso os prazos estabelecidos neste Edital não estejam expressamente indicados na
proposta, os mesmos serão considerados como aceitos para efeitos de julgamento.
6.7 – Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente
Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de
dificultar o julgamento.

7.0 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
7.1 – Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento), superiores
àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, na forma dos itens subseqüentes,
até a proclamação do vencedor.
7.2 – Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item 7.1,
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos
lances verbais e sucessivos quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
7.3 – No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens
anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e
sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de
maior preço, até a proclamação do vencedor.
7.4 – Caso duas ou mais propostas iniciais apresentarem preços iguais, será realizado
sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.
7.5 – A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra
ao licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida a disputa para toda ordem de
classificação decrescente dos preços. Dada a palavra ao licitante, este disporá de 1 min (um
minuto) para apresentar nova proposta.
7.6 – Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha
sido anteriormente registrado em ata.
7.7 – O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do
Município, ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua
decisão.
7.8 – Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente
desistente às penalidades previstas neste Edital.
7.9 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará
a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço
apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
7.10 – Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre as propostas
escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo, o
Pregoeiro, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
7.11 – O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro,
os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

7.12 – Encerrada a etapa competitiva e classificadas as ofertas pela ordem crescente de
preços propostos e aceitáveis, de acordo com o Menor preço, o Pregoeiro verificará a
ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, §2º da Lei Complementar 123-06, sendo
assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para as microempresas,
as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem as especificações deste
edital.
7.12.1 – Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas
apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela
cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor
valor.
7.13 - Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de
menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 5(cinco) minutos, nova proposta,
inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada
vencedora do certame.
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma
da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada,
pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou
cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese dos itens 7.12 deste edital, a
apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea “a” deste item.
7.14 - Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as
exigências do item anterior deste edital, será declarado vencedor do certame a licitante
detentora da proposta originariamente de menor valor.
7.15 – Somente será declarada vencedora a licitante que apresentar a proposta de acordo
com as especificações deste edital, comparando-o com os valores consignados em Planilha
de Custos, decidindo, motivadamente, a respeito.
7.16 - O disposto nos itens 7.12 a 7.13 deste edital, não se aplica às hipóteses em que a
proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de
pequeno porte ou cooperativa.
7.17 – Serão desclassificadas:
a) as propostas que não atenderem as exigências contidas no objeto desta licitação;
b) as que contiverem opções de preços alternativos; as que forem omissas em pontos
essenciais, de modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal
vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos deste edital.
c) as propostas que apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis.

7.18 – Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem
prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais
apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para
habilitação e dos recursos interpostos.
7.19 – A sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e
quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto a Divisão de
Licitação, conforme previsto neste Edital.
7.20 – Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data
para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, as licitantes
presentes.

8.0 – DA HABILITAÇÃO:
8.1 – As empresas cadastradas junto ao Município, deverão apresentar dentro do
ENVELOPE Nº 02, os seguintes documentos de habilitação, em vigor na data de abertura
da Sessão Pública do Pregão.
8.1.1 – Certificado de Registro Cadastral (CRC), expedido por esta Prefeitura no ato do
Cadastramento em vigor, (ou seja, com todos os documentos em vigor), no caso de
documentos com prazo de validade vencido, a licitante deverá anexar junto ao CRC (no
envelope da documentação), os documentos atualizados na forma de cópia reprográfica
autenticada, na forma do item 8.8 deste edital.
8.1.2 - Autorização na Agência Nacional do Petróleo (ANP).
8.1.3 - Certificado de Controle da Qualidade.
8.1.4 – Declaração de idoneidade da empresa licitante, (conforme modelo do Anexo IV) e
sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo para contratar com a
Administração Pública, conforme prescreve o § 2º., Art.32, da Lei 8.666/93.
8.1.5 – Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição
Federal (Anexo II), assinada por representante(s) legal(is) da empresa.
8.2 – As empresas não cadastradas junto ao Município, deverão apresentar dentro do
ENVELOPE Nº 02, os seguintes documentos de habilitação, em vigor na data de abertura
da Sessão Pública do Pregão:
8.2.1 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrada, em
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores e no caso de empresa individual, registro
comercial.
8.2.2 – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal do domicílio ou sede do licitante.

8.2.3 – Certidão negativa de inscrição de Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria
da Fazenda Nacional competente.
8.2.4 – Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do
licitante.
8.2.5 – Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante.
8.2.6 – Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), demonstrando situação
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
8.2.7 – Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
8.2.8 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e
apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancete ou balanço provisório, podendo ser atualizado por
índices oficiais quando encerrado há mais de três meses da data de apresentação da
documentação.
8.2.9 – Declaração de idoneidade da empresa licitante, (conforme modelo do Anexo IV) e
sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo para contratar com a
Administração Pública, conforme prescreve o § 2º., Art.32, da Lei 8.666/93.
8.2.10 – Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição
Federal, assinada por representante(s) legal (is) da empresa (Anexo II).
8.2.11 – Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica. Sendo que, se esta não possuir especificação quanto a sua validade,
subtender-se-á a validade de 30 (trinta) dias a data de sua emissão.
8.2.12 - Autorização na Agência Nacional do Petróleo (ANP).
8.2.13 - Certificado de Controle da Qualidade.
Observação importante: Tendo em vista o Termo de Ajustamento de Conduta celebrado
entre o Ministério Público do Trabalho e o Município de Serafina Corrêa em 17-08-2005 que
prevê: “o Município abster-se-á de contratar trabalhadores por meio cooperativas de
mão-de-obra, para prestação de serviços ligados às suas atividades-fim ou meio, quando o
labor, por sua própria natureza, demandar execução em estado de subordinação, quer em
relação ao tomador, ou em relação ao fornecedor dos serviços, constituindo elemento
essencial ao desenvolvimento e à prestação dos serviços terceirizados.” Esta municipalidade
está IMPEDIDA de contratar empresas que se enquadrem no previsto Termo de
Ajustamento de Conduta, salvo melhor juízo.
8.3 – A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender
ao item 4.1 ou 4.3 que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade

fiscal, previsto no item 8.0 deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de
nova documentação fiscal que comprove a sua regularidade em dois dias úteis, a da sessão
em que foi declarada como vencedora do certame.
8.3.1 – O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual
período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma
motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
8.3.2 - Ocorrendo a situação prevista no item 8.3. não eximirá a microempresa, a empresa
de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que
apresentem alguma restrição.
8.3.3 – O benefício de que trata o item 8.3 não eximirá a microempresa, a empresa de
pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que
apresentem alguma restrição.
8.3.4 - A não regularização da documentação, no prazo fixado 8.3., implicará na inabilitação
do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 9.2, sem prejuízo das penalidades
previstas no item 11.0 deste edital.
8.4 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
8.5 – Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou
por qualquer processo de cópia autenticada através de cartório competente, ou por servidor
da Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa – RS, a vista dos originais, ou ainda emitidos via
internet, esses terão sua validação, pela Equipe de Apoio, condicionada a consulta aos
meios eletrônicos.
8.6 – O envelope de documentação deste Pregão que não for aberto ficará em poder do
Pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias a partir da homologação da licitação, devendo o
licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização
do envelope.
8.7 – Independente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas, implica
em submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos, sem prejuízo da
estrita observância das normas contidas na legislação federal mencionada no preâmbulo
deste edital.
9.0 – DA ADJUDICAÇÃO:
9.1 – Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
9.2 – Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a
licitante e examinará as ofertas subseqüentes e qualificação das licitantes, na ordem de
classificação e, assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a

respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
9.3 – Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará o
vencedor e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a
intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa,
imediata e motivada, importará na decadência do direito de recorrer por parte da licitante.
10.0 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
10.1 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias
para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
10.2 – A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão
pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recurso.
10.3 – As razões e contra-razões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao
Pregoeiro, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital.
10.4 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do
direito de recurso.

11.0 – DAS PENALIDADES:
11.1 – A recusa injusta da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias a contar da convocação
específica, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às
penalidades legalmente estabelecidas, especialmente, multa de 10% (dez por cento) do
valor global contratual.
11.2 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar à contratada, alternada ou acumuladamente, as seguintes sanções:
11.2.1 – Advertência, sempre por escrito;
11.2.2 – Multa equivalente a 0,1% (um décimo por cento), ao dia, sobre o valor total dos
bens em atraso, até o máximo de 10 dias;
11.2.3 – As multas são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras;
11.2.4 – Rescisão unilateral do Contrato, sujeitando-se a contratada ao pagamento de
indenização à contratante por perdas e danos;
11.2.5 – Suspensão temporária do direito de licitar com a Contratante;

11.2.6 – Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados ou Municípios, pelo prazo
não superior a 5 (cinco) anos.
11.2.7 – As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, de
acordo com a gravidade do descumprimento, facultada ampla defesa a contratada, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato.
11.3 – Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante
ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos
do que dispõe o artigo 87, “caput”, da Lei nº 8.666/93.
11.4 – No caso de aplicação de multa, a CONTRATADA será notificada, por escrito, da
referida sanção, tendo ela o prazo de 10 dias, contados do recebimento da notificação, para
recolher a importância à Secretaria Municipal de Finanças, sendo necessária a apresentação
de comprovante do recolhimento, para liberação do pagamento da parcela que tiver direito.
11.5 – As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.
11.6 – Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
11.7 – DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES:
11.7.1 – A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração
Pública poderá ser também aplicada àqueles que retardarem a execução do pregão;
11.7.2 – Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração;
11.7.3 – Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.
12.0 – DA ENTREGA DO PRODUTO:
12.1 - A entrega dos produtos deverá ser feita na Av. Arthur Oscar, s/n, Bairro Gramadinho,
Garagens de Máquinas da Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa-RS, em horário de
expediente da Administração, de forma parcelada, nos quantitativos requisitados pelo
Município.
12.2. As entregas solicitadas deverão ser feitas em até 24 horas a partir do recebimento da
Ordem de Fornecimento.
12.3 – Os óleos lubrificantes deverão ser acondicionados em embalagens conforme disposto
no ANEXO I, trazendo impresso a indicação qualitativa, quantitativa, número do lote, data de
fabricação.
12.4 - O Município poderá retirar amostras dos produtos entregues, para análise de
qualidade, sendo que as despesas desse serviço será as expensas da licitante contratada.

12.5- Independente da aceitação, a adjudicatória garantirá a qualidade dos materiais
obrigando-se a repor, as suas expensas, aquele que apresentar defeito ou for entregue em
desacordo com o apresentado na proposta, no prazo de até 5(cinco) dias.
12.6 – O óleo lubrificante a ser fornecido deverá ser de Boa Qualidade, sem impurezas e de
acordo com o estabelecido pelo Ministério das Minas e Energia.
12.7 - A licitante vencedora, sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da
PREFEITURA, encarregada de acompanhar a entrega dos materiais prestando
esclarecimentos solicitados, atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as
entregas, e anexar a Nota Fiscal, devidamente vistada pelo fiscal do Contrato.
12.8 - Decorrido todos os prazos que comprovem a adequação do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93, será dado aceitação do objeto.
12.9 - A nota fiscal deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.

13.0 - DO PAGAMENTO:
13.1 - O pagamento dar-se-á 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal de Fatura,
devidamente vistada pelo fiscal do contrato e Secretário Municipal da Pasta.
13.2 - Os pagamentos serão realizados em depósito bancário, para tanto, informações
bancárias (Nome da Empresa, CNPJ, agência, conta corrente, Município, Estado), que deverá
ser disponibilizado na PROPOSTA FINANCEIRA.

14.0 – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO:
14.1 – Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº
8.666-93, será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela
contratada, desde que documental e suficientemente comprovado o desequilíbrio contratual.

15.0 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
15.1 – Para contratação do objeto desta licitação os recursos previstos correrão por conta
da seguinte dotação orçamentária:
Gabinete do Prefeito
04.122.0004.1003 – Manutenção de Veículos
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Secretaria Municipal de Obras e Trânsito
26.782.0203.2021– Manutenção da Frota Municipal
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

Secretaria Municipal de Educação
12.122.0185.2187 – Manutenção dos veículos da Secretaria
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
12.361.0086.2040 – Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
12.365.0086.2046 – Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
12.365.0086.2058 – Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Secretaria Municipal de Saúde
10.302.0211.2065 – Manutenção da Frota Municipal
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
20.606.0187.2089 – Manutenção de Máquinas da Patrulha Agrícola e Incentivo Agricultura
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Secretaria Municipal de Finanças
04.122.183.2233 Manutenção de Veículos
33.90.30.00.00 Material de Consumo
16.0 – DISPOSIÇÕES FINAIS:
16.1 – Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes
da interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito ao Município de Serafina
Corrêa, Divisão de Licitação, ou pelo fone-fax (54) 3444-1166, com antecedência mínima de
2 (dois) dias da data marcada para o recebimento dos envelopes.
16.2 – É facultado ao Pregoeiro oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer
fase da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originalmente da proposta.
16.3 – O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e ou
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
16.4 – Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente
Pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados na Divisão de Licitação.
16.5 – O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade
do CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
16.6 – Ocorrendo à decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão
transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente subseqüentes aos
ora fixados.

16.7 – 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 administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da lei nº
8.666-93, sobre o valor inicial contratado.
16.8 – Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
16.9 – Para agilização dos trabalhos, solicita-se que os licitantes façam constar em sua
documentação, o endereço, os números de fax, telefone e correio eletrônico (e-mail).
16.10 – Administração poderá revogar a licitação por interesse público, devendo anulá-la
por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar.
16.11 – Fazem parte integrante deste Edital:
a) Anexo I – Modelo para apresentação da proposta financeira.
b) Anexo II – Modelo declaração cumprimento Art. 7º da Constituição Federal.
c) Anexo III – Modelo Credenciamento.
d) Anexo IV – Modelo de Declaração de Idoneidade.
e) Anexo V – Modelo de Declaração de Habilitação.
f) Anexo VI – Minuta contrato.
16.12 – O Edital relativo ao objeto desta licitação encontra-se à disposição dos interessados
na Divisão de Licitação junto a Prefeitura Municipal, no quadro mural do Centro
Administrativo Municipal, ou por meio do www.serafinacorrea.rs.gov.br.

Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 20 de maio de 2009.

Ademir Antônio Presotto
Prefeito Municipal

Dr. Antônio Rampanelli
Assessor Jurídico OAB-RS 6427

(em papel timbrado)

ANEXO I

EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL Nº........

FORMULÁRIO PROPOSTA
PROPOSTA
À
Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa
Referente.: Licitação modalidade Pregão Nº ................., Abertura ..................
Proponente:
a) Razão Social _______________________________________
b) Endereço ______________________________________
c)Telefone ____________________ E-mail ________________________________________
d) CNPJ: ____________________________
e)Conta
Bancária:_________________Agência
nº:___________
Banco
______________
Município:____________
Vimos apresentar por intermédio desta, a nossa proposta para o fornecimento de óleo
lubrificante:
Item Produto

Quant. Quantidade
Lts
por
embalagem

1

260

ÓLEO – SAE 30

20 litros

CLASSIFICAÇÃO: API-CF/SE.
CARACTERISTICAS: Densidade A 20/4
ºC 0,8892 – Viscosidade Cinemática à 40
ºC,cSt 95,00 – Viscosidade Cinemática à
100 ºC,cSt 11,15 – Índice de Viscosidade
102 – Ponto de Fulgor, ºC-VAC 244 –
Ponto de Fluidez, ºC-15 – TBN. Mg KOH/g
12,2 – Cinza Sulfatada, % em peso 1,47
2

ÓLEO AW 68
CARACTERISTICAS: Densidade A 20/4
ºC 0,8726 – Viscosidade Cinemática à 40

100

20 litros

Valor
Unitário

Valor Total

ºC,cSt 38,97 – Viscosidade Cinemática à
100 ºC,cSt 6,26 – Índice de Viscosidade
109 – Ponto de Fulgor, ºC-VAC 204 –
Ponto de Fluidez, ºC-27 – TBN. Mg KOH/g
2,81
3

ÓLEO – AW 68

500

20 litros

200

500 ml

1.140

20 litros

2.016

20 litros

ESPECIFICAÇÃO:
CINCINATTI
MILACRON P-68, P-69 e P-70; DENISON
HF-1, HF-2 e HF-0; DIN 51517 (Partes 1, 2,
3) e DIN 51524 (Partes 1 e 2); Vickers
I-286-S, M-2950-S; GM LH-04-1, 06-1 e
15-1; Afnor – NFE 48-690 dry, 48-691 wet
e 48-603; U.S. Steel 136 e 137.
CARACTERISTICAS: Densidade A 20/4
ºC 0,8749 – Viscosidade Cinemática à 40
ºC,cSt 65,00 – Viscosidade Cinemática à
100 ºC,cSt 8,46 – Índice de Viscosidade
100 – Ponto de Fulgor, ºC-VAC 248 –
Ponto de Fluidez, ºC-18 – TAN. Mg KOH/g
0,45 – Classificação AGMA 2
4

ÓLEO – DOT 4
ESPECIFICAÇÃO: SAE J 1704, ISO 4925,
ABNT NBR 9292 Tipo 4 e FVMSS 116.
CARACTERISTICAS: Densidade A 20/4
ºC 1,059 – Viscosidade Cinemática à 100
ºC,cSt 2,00 – Ponto de Inflamação, ºC –
Concentrado 150 109 – Ponto de Ebulição,
ºC 237 – Cor Visual Azul – PH 7,80.

5

ÓLEO – SAE 90
CLASSIFICAÇÃO: API GL5, MIL-L-2105D.
ESPECIFICAÇÃO: DBL 6630.00 classe MB
235.0 – CARACTERISTICAS: Densidade
A 20/4 ºC 0,8980 – Viscosidade Cinemática
à 40 ºC,cSt 200,0 – Viscosidade Cinemática
à 100 ºC,cSt 18,37 – Índice de Viscosidade
101 – Ponto de Fulgor, ºC-VAC 214 –
Ponto de Fluidez, ºC-24.

6

ÓLEO – SAE 15W40
ESPECIFICAÇÃO: API CH–4/SJ, ACEA
A3/B3/E5-99
CARACTERISTICAS: Densidade A 20/4
ºC 0,8836 – Viscosidade Cinemática à 40
ºC,cSt 106,5 – Viscosidade Cinemática à

100 ºC,cSt 14,63 – Índice de Viscosidade
142 – Ponto de Fulgor, ºC-VAC 218 –
Ponto de Fluidez, ºC-33 – TBN. Mg KOH/g
11 – Cinza Sulfatada, % em peso 1,46
7

ÓLEO – 10W

660

20 litros

180

20 litros

180

20 litros

300

20 litros

ESPECIFICAÇÃO: TO-4 E C-4
CARACTERISTICAS: Densidade A 20/4
ºC 0,8859 – Viscosidade Cinemática à 40
ºC,cSt 36,00 – Viscosidade Cinemática à
100 ºC,cSt 6,11 – Índice de Viscosidade
116 – Ponto de Fulgor, ºC-VAC 228 –
Ponto de Fluidez, ºC-33 – TBN. Mg KOH/g
11,7
8

ÓLEO – SD 30
CLASSIFICAÇÃO: API-CF/SE
CARACTERISTICAS: Densidade A 20/4
ºC 0,8892 – Viscosidade Cinemática à 40
ºC,cSt 95,00 – Viscosidade Cinemática à
100 ºC,cSt 11,15 – Índice de Viscosidade
102 – Ponto de Fulgor, ºC-VAC 244 –
Ponto de Fluidez, ºC-15 – TBN. Mg KOH/g
12,2 – Cinza Sulfatada, % em peso 1,47

9

ÓLEO – SAE 40
CLASSIFICAÇÃO: API CD com alto TBN.
CARACTERISTICA: Densidade A 20/4 ºC
0,8909 – Viscosidade Cinemática à 40
ºC,cSt 131,82 – Viscosidade Cinemática à
100 ºC,cSt 14,06– Índice de Viscosidade
104 – Ponto de Fulgor, ºC-VAC 238 –
Ponto de Fluidez, ºC-30 – TBN, mg koh/g
5,24 – Cinza Sulfatada, % em peso 0,42 –
Fósforo, ppm 260 – Zinco, ppm 330

11

ÓLEO – AT TIPO A
ESPECIFICAÇÃO: DBL 6623.10, classe
MB
236.2.
CARACTERISTICAS: Densidade A 20/4
ºC 0,8789 – Viscosidade Cinemática à 40
ºC,cSt 39,10 – Viscosidade Cinemática à
100 ºC,cSt 7,69 – Índice de Viscosidade
171 – Ponto de Fulgor, ºC-VAC 198 –
Ponto de Fluidez, ºC-39.- Cor Visual,
Vermelho

12

ÓLEO – 434 TO

800

20 litros

400

20 litros

280

20 litros

880

3,5 litros

360

20 litros

ESPECIFICAÇÃO:
Massey
Ferguson
M1135 e M1141; John Deere J20C, J14A e
J20D; New Holland M2C134-D, Volvo-VME
WB 101 e Denison HF-0, HF-1 e HF-2.
CARACTERISTICA: Densidade A 20/4 ºC
0,8787 – Viscosidade Cinemática à 40
ºC,cSt 61,70 – Viscosidade Cinemática à
100 ºC,cSt 9,70 – Índice de Viscosidade
140 – Ponto de Fulgor, ºC-VAC 234 –
Ponto de Fluidez, ºC-39.
13

ÓLEO – 68
CARACTERISTICAS: Densidade A 20/4
ºC 0,8840 – Viscosidade Cinemática à 40
ºC,cSt 66,2 – Ponto Fluidez, ºC -6 – Ponto
de Fulgor, ºC – VAC 240 – Cor, ASTM 3,0 –
TAN, mg KOH/g 0,40.

14

ÓLEO – 85W140
CLASSIFICAÇÃO:
L-2105D.

API

GL

5,

MIL-

CARACTERISTA: Densidade A 20/4 ºC
0,8999 – Viscosidade Cinemática à 40
ºC,cSt 343,9 – Viscosidade Cinemática à
100 ºC,cSt 29,0 – Índice de Viscosidade
115 – Ponto de Fulgor, ºC-VAC 230 –
Ponto de Fluidez, ºC-24
15

ÓLEO – SAE 20W50
ESPECIFICAÇÃO: API CH–4/SJ, ACEA
A3/B3/E5-99
CARACTERISTICAS: Densidade A 20/4
ºC 0,8836 – Viscosidade Cinemática à 40
ºC,cSt 106,5 – Viscosidade Cinemática à
100 ºC,cSt 14,63 – Índice de Viscosidade
142 – Ponto de Fulgor, ºC-VAC 218 –
Ponto de Fluidez, ºC-33 – TBN. Mg KOH/g
11 – Cinza Sulfatada, % em peso 1,46

16

ÓLEO – CT 30
ESPECIFICAÇÃO: TO-4 Caterpillar e C-4
GM Álisson
CARACTERISTICAS: Densidade A 20/4
ºC 0,8876 – Viscosidade Cinemática à 40

ºC,cSt 93,10 – Viscosidade Cinemática à
100 ºC,cSt 11,00 – Índice de Viscosidade
102 – Ponto de Fulgor, ºC-VAC 236 –
Ponto de Fluidez, ºC-21 – TBN, mg koh/G
12,0
17

ÓLEO – 10W30

540

1 litro

100

500 ml

CARACTERISTICAS: Densidade A 20/4
ºC 0,8836 – Viscosidade Cinemática à 40
ºC,cSt 106,5 – Viscosidade Cinemática à
100 ºC,cSt 14,63 – Índice de Viscosidade
142 – Ponto de Fulgor, ºC-VAC 218 –
Ponto de Fluidez, ºC-33
18

ÓLEO – DOT 3
ESPECIFICAÇÃO: SAE J1703, ISO 4925,
ABNT NBR 9292, Tipo 3 e FVMSS 116 DOT
3
CARACTERISTICAS: Densidade A 20/4
ºC 1,030 – Viscosidade Cinemática à 40
ºC, cSt 10,4 - Viscosidade Cinemática à
100 ºC,cSt 1,5 – Viscosidade Cinemática a
-40 ºC, cP 1200 – Ponto de Ebulição, ºC
240 – Cor Visual Azul – PH 8,0.

Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos
mesmos para elaboração da presente proposta.
E em consonância aos referidos documentos, declaramos:
1 – Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláusulas da
minuta do contrato em anexo;
2 – Que o prazo de validade da presente proposta, contados a partir da data de abertura do conjunto
proposta, é de 60 (sessenta) dias;
3 – Que nos preços apresentados já estão contemplados todos os impostos e ou descontos ou
vantagens, e frete para a entrega das mercadorias.
Obs.: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da licitante com
todas as características do objeto e exigências constantes no edital.
Local e data:

Carimbo e Assinatura do Licitante

(em papel timbrado)
ANEXO II
EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL Nº........
(MODELO)
DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Pregão Presencial
nº , por seu representante legal, 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,
na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666-93, de 21 de junho de 1993 e demais
legislação pertinente, 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 ( ).
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.
___________, em ________ de ___________ de 2009.
CNPJ: _______________________________________
Razão Social: _________________________________

Representante Legal

(em papel timbrado)
ANEXO III
EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL Nº........
TERMO DE CREDENCIAMENTO
Pelo presente, credenciamos o(a) Sr.(a) __________, portador(a) da cédula de
identidade nº __________ e do CPF nº __________, a participar da licitação instaurada pelo
Município de __________, na modalidade de Pregão Presencial, nº ............., na qualidade
de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da
empresa ____________________, CNPJ nº __________, bem como formular propostas e
praticar todos os demais atos inerentes ao certame.
Na qualidade de representante legal da empresa __________________, outorga-se
ao(à) acima credenciado(a), dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição
de Recurso.
Seguem os seguintes dados cadastrais para a efetivação do cadastro no setor
contábil: a razão social da proponente, inscrição no CNPJ do Ministério da Fazenda, endereço
completo, conta bancária, agência, telefone, fax e endereço eletrônico, se houver, bem
como o nome, número de RG e cargo de seu Representante Legal/Procurador.
Local e data.
Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa
(firma reconhecida)

(em papel timbrado)
ANEXO IV
EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL Nº........
(MODELO)
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa (Razão Social da Licitante), através de seu Diretor ou Responsável Legal, declara,
sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a
Administração Pública.
Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.
________________, em ______ de __________________ de 2009.

Representante Legal
(em papel timbrado)

ANEXO V
EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL Nº........

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

A empresa (Razão Social da Licitante), através de seu Diretor ou Responsável Legal, declara,
sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos de habilitação, ou seja, que o
envelope identificado como o de nº 02, contém todas as exigências editalícias que
comprovam a regularidade jurídica e fiscal, bem como a capacitação técnica e econômica da
empresa.
Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.
________________, em ______ de __________________ de 2009.

Representante Legal

ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
CONTRATANTE: Município de Serafina Corrêa, RS, pessoa jurídica de direito público
interno, CNPJ nº 88.597.984/0001-80, com sede na Avenida 25 de Julho, 202, nesta cidade,
aqui denominado simplesmente CONTRATANTE, representado pelo seu Prefeito Municipal,
Ademir Antônio Presotto.
CONTRATADA: ..................................., CNPJ n.º ................., estabelecida na
Av. ............., .........., na cidade de Serafina Corrêa, RS, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, e neste ato, representada por ...............................neste ato
representado por seu Diretor, Sr. (qualificação), doravante denominada CONTRATADA,
tendo em vista a homologação da licitação para aquisição de óleo lubrificante, conforme o
Edital nº 44-2009 do Pregão Presencial nº 09-2009, e de conformidade com a Lei
Federal nº 10.520/02, com aplicação subsidiária na Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho
de 1993, e alterações posteriores estabelecem as seguintes cláusulas:
1 – DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de
óleo
lubrificante ao Município de SERAFINA CORRÊA/RS, conforme o estabelecido neste
instrumento.
Item
Descrição do produto
Valor Unitário
Valor total

2 – DAS OBRIGAÇÕES
CLÁUSULA SEGUNDA:
Fornecer de acordo com as necessidades estabelecidas pelo
Município, mediante ordem de compra devidamente assinada por quem de direito, aos
preços constantes da proposta vencedora.
2.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da
CONTRATADA:
I - Entregar com pontualidade o produto ofertado
II - Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da
Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam
adotadas as providências de regularização necessárias;
III - Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos produtos, objeto da
presente licitação.
IV - Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação.
2.2 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da
CONTRATANTE:
I - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;
II - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades
observadas no cumprimento deste Contrato.
III - Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e
quaisquer débitos de sua responsabilidade;

IV - Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.
3 - DA ENTREGA DO PRODUTO:
CLÁUSULA TERCEIRA: A entrega dos produtos deverá ser feita na Av. Arthur Oscar, s/n,
Bairro Gramadinho, Garagens de Máquinas da Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa-RS,
em horário de expediente da Administração, de forma parcelada, nos quantitativos
requisitados pelo Município.
§ 1º As entregas solicitadas deverão ser feitas em até 24 horas a partir do
recebimento da Ordem de Fornecimento.
§ 2º Os óleos lubrificantes deverão ser acondicionados em embalagens conforme
disposto no ANEXO I, trazendo impresso a indicação qualitativa, quantitativa, número do
lote, data de fabricação.
§ 3º O Município poderá retirar amostras dos produtos entregues, para análise de
qualidade, sendo que as despesas desse serviço será as expensas da licitante contratada.
§ 4º Independente da aceitação, a adjudicatória garantirá a qualidade dos materiais
obrigando-se a repor, as suas expensas, aquele que apresentar defeito ou for entregue em
desacordo com o apresentado na proposta, no prazo de até 5(cinco) dias.
§ 5º O óleo lubrificante a ser fornecido deverá ser de Boa Qualidade, sem impurezas
e de acordo com o estabelecido pelo Ministério das Minas e Energia.
§ 6º A licitante vencedora, sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por
parte da PREFEITURA, encarregada de acompanhar a entrega dos materiais prestando
esclarecimentos solicitados, atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as
entregas, e anexar a Nota Fiscal, devidamente vistada pelo fiscal do Contrato.
§ 7º Decorrido todos os prazos que comprovem a adequação do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93, será dado aceitação do objeto.
§ 8º A nota fiscal deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.
4 – DO PAGAMENTO
CLÁUSULA QUARTA: O pagamento dar-se-á 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal
de Fatura, devidamente vistada pelo fiscal do contrato e Secretário Municipal da Pasta.
O licitante vencedor deverá obrigatoriamente fornecer as Notas Fiscais de Fatura,
constando a identificação do presente Processo Licitatório.
Os pagamentos serão realizados em depósito bancário, para tanto, informações bancárias
(Nome da Empresa, CNPJ, agência, conta corrente, Município, Estado), que deverá ser
disponibilizado na PROPOSTA FINANCEIRA.
5 – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
CLÁUSULA QUINTA: Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da
Lei nº 8.666-93, será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido
pela contratada, desde que documental e suficientemente comprovado o desequilíbrio
contratual.
6 – DAS PENALIDADES
CLÁUSULA SEXTA: A recusa injusta da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar
o instrumento equivalente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias a contar da convocação

específica, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às
penalidades legalmente estabelecidas, especialmente, multa de 10% (dez por cento) do
valor global contratual.
§ 1º. Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar à contratada, alternada ou acumuladamente, as seguintes sanções:
a) advertência, sempre por escrito;
b) multa equivalente a 0,1% (um décimo por cento), ao dia, sobre o valor total dos bens em
atraso, até o máximo de 10 dias;
c) as multas são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.
d) rescisão unilateral do Contrato, sujeitando-se a contratada ao pagamento de indenização
à contratante por perdas e danos;
e) suspensão temporária do direito de licitar com a Contratante;
f) impedimento de licitar e contratar com a União, Estados ou Municípios, pelo prazo não
superior a 5 (cinco) anos.
g) As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo
com a gravidade do descumprimento, facultada ampla defesa a contratada, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato.
h) Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante
ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos
do que dispõe o artigo 87, “caput”, da Lei nº 8.666/93.
§ 2º. No caso de aplicação de multa, a CONTRATADA será notificada, por escrito, da
referida sanção, tendo ela o prazo de 10 dias, contados do recebimento da notificação, para
recolher a importância à Secretaria Municipal de Finanças, sendo necessária a apresentação
de comprovante do recolhimento, para liberação do pagamento da parcela que tiver direito.
7 – DA RESCISÃO
CLÁUSULA SETIMA: Além das condições previstas nos artigos 77 a 79 da Lei 8.666/93 e suas
alterações futuras, o presente contrato poderá ser rescindido, mediante termo próprio, na
ocorrência das seguintes situações:
I – Pelo Contratante, mediante aviso por escrito e com antecedência, sem que seja
obrigado a explicar os motivos determinantes, e também, sem que seja obrigado a
responder por ônus ou prejuízos resultantes, salvo o devido à Contratada, excluindo o
montante das multas a pagar.
II – Pelo Contratante, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que
assista a Contratada direito de indenização de qualquer espécie, na ocorrência das
seguintes situações:
a) não cumprir quaisquer das obrigações assumidas;
b) não recolher, no prazo determinado, as multas impostas;
c) abandonar ou sublocar total ou parcial prestação do serviço;
d) manifestar deficiência no serviço;
e) faltar gravemente ao Juízo do Município;
f) não dar início às atividades no prazo previsto;
g) falir.

8 – DOS ENCARGOS
CLÁUSULA OITAVA: Todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e sociais, em
relação ao quadro de pessoal que prestará os serviços ora contratados, serão da exclusiva
responsabilidade da Contratada, assim como a responsabilidade civil e penal sobre eventuais
danos e indenizações de qualquer espécie, que os mesmos vierem a dar causa, exonerandose integralmente o Contratante.
§ 1º Ao Contratante é reservado o direito de exigir, a qualquer tempo durante a vigência do
contrato, a comprovação de regularidade dos referidos encargos, sendo que a Contratada
obrigatoriamente deverá comprovar o recolhimento do INSS, FGTS e do ISS.
§ 2º A Contratada obriga-se ao cumprimento do disposto no Inciso XXXII do Art. 7º da
Constituição Federal.
9 – DA FISCALIZAÇÃO
CLÁUSULA NONA: O Contratante exercerá a fiscalização dos serviços e a observação das
especificações constantes neste contrato por meio da Secretaria Municipal de Obras e
Trânsito.
§ 1º A fiscalização sobre todos os termos do presente contrato a ser exercida pelo
Contratante, ocorrerá para preservar o interesse público, sendo que eventual atraso nesta
tarefa, não lhe implicará co-responsabilidade pela eventual execução incorreta dos serviços.
§ 2º Fica designado por parte do Contratante o Servidor............ , como responsável pelo
acompanhamento e fiscalização dos serviços de que trata o presente Contrato.
§ 3º A Contratada designa como seu responsável o Sr. .......... assegurando, sob pena de
responsabilidade, que o mesmo preenche as condições fixadas no presente Contrato.
§ 4º Também caberá ao Contratante, a fiscalização dos aspectos legais, trabalhistas e
previdenciários.
10 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CLÁUSULA DÉCIMA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das
seguintes dotações orçamentárias:
Gabinete do Prefeito
04.122.0004.1003 – Manutenção de Veículos
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Secretaria Municipal de Obras e Trânsito
26.782.0203.2021– Manutenção da Frota Municipal
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Secretaria Municipal de Educação
12.122.0185.2187 – Manutenção dos veículos da Secretaria
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
12.361.0086.2040 – Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
12.365.0086.2046 – Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
12.365.0086.2058 – Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Secretaria Municipal de Saúde
10.302.0211.2065 – Manutenção da Frota Municipal

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
20.606.0187.2089 – Manutenção de Máquinas da Patrulha Agrícola e Incentivo Agricultura
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Secretaria Municipal de Finanças
04.122.183.2233 Manutenção de Veículos
33.90.30.00.00 Material de Consumo
11 - DA VIGÊNCIA
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: O presente contrato terá duração de seis meses, contados a
partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado até esgotados os quantitativos previstos.
12 - CASOS OMISSOS
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666-93,
suas alterações, legislação pertinente e os princípios gerais de direito.
13 - DO FORO
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA: As partes elegem, de comum acordo, o Foro da Comarca de
Guaporé – RS, para dirimir eventuais controvérsias emergentes da aplicação deste contrato.
E assim, por se acharem combinados e contratados, mandaram datilografar este
presente instrumento particular em três vias de igual teor e forma, que assinam na presença
de duas testemunhas.
.
Serafina Corrêa, _____ de ____________ de 2009.

CONTRATANTE
Secretário Municipal de Obras e Trânsito
CONTRATADA
Testemunhas:
____________________________
____________________________

