
 

PROCESSO N.º 28/2023 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

1 – OBJETO:  
 Aquisição emergencial de óleo diesel S500, com abastecimento em posto de combustível situado no 

perímetro urbano do município de Agudo/RS, para abastecimento dos Ônibus Escolares e do tanque de 

combustível Caminhão de Abastecimento. 

 

2 – JUSTIFICATIVA: 
      A aquisição do combustível faz se necessária de forma emergencial para que não ocorra prejuízo na 

continuidade dos serviços públicos, como o transporte escolar de alunos e os serviços de manutenção das 

estradas.  

 O abastecimento emergencial não poderá ser feito na Bomba que encontra-se no pátio da Secretaria de 

Obras pois encontra-se estragada impossibilitando seu uso, o conserto está sendo providenciado mas sem 

previsão, visto ser uma material muito antigo com dificuldade para se encontrar peças de substituição. 

     

3 – DO FORNECEDOR, DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E DAS OBRIGAÇÕES DO 

FORNECEDOR:  

3.1 – O fornecimento será realizado pela empresa POSTO DE COMBUSTÍVEIS FUZER LTDA, 

inscrita no CNPJ/MF sob n° 00.624.595/0002-37, estabelecida na Avenida Borges de Medeiros, n° 1123, Bairro 

Centro, Município de Agudo/RS.  

3.2 - A escolha do fornecedor, bem como o preço a ser pago pelo objeto, decorre de Pesquisa de Preços 

efetuada pela Central de Compras. 

3.3 - A Prefeitura Municipal abastecerá seus veículos junto à empresa fornecedora, ou seja, os 

combustíveis serão fornecidos com abastecimento na bomba da empresa. 

 

4 – VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 4.1 – O valor será de R$ 5,72 (cinco reais e setenta e dois centavos) o litro, totalizando R$ 9.809,80 

(nove mil, oitocentos e nove reais e oitenta centavos), a serem pagos em até 30 (trinta) dias, após a entrega, 

mediante a apresentação das Notas Fiscais junto às secretarias municipais que abasteceram seus veículos junto à 

empresa fornecedora.  

 4.1.1. Após, as mesmas serão repassadas para o setor de liquidação, devendo estar acompanhadas de 

cópia do controle de combustível, parte integrante do Diário de Bordo, e da capa do mesmo, onde está 

identificado o veículo. As cópias deverão estar assinadas pelo Ordenador de Despesa e/ou Requisitante da 

Secretaria competente. 

 4.1.2 - O pagamento será sem qualquer forma de reajuste, na tesouraria da Prefeitura Municipal ou via 

sistema bancário.   

 4.1.3 - Caso ocorra atraso no pagamento por parte da contratante incidirá juros de 1% (hum por cento) a 

cada sessenta dias sobre o valor em atraso. 

4.2 - No preço proposto considerar-se-ão inclusos todos os custos referentes à, tributos, contribuições, 

seguros, frete e descarga, bem como todas as despesas que incidam ou venham a incidir sobre os serviços 

ofertados. 

4.3 – As retenções previdenciárias (INSS) e fiscais (ISSQN e IRRF) serão feitas na forma da Lei. Caso a 

empresa usufrua de algum benefício previsto em Lei, deverá apresentar documentação que comprove o mesmo. 
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5 - DO REAJUSTE DOS PREÇOS 

Os valores fixados no item 4.1 do presente Processo não sofrerão reajustes, conforme parágrafo 1º do 

artigo 28 da Lei federal nº 9.069, de 29 de junho 1995. 

 

6 – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS: 

A alteração dos preços para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato será 

por acordo entre as partes, na forma do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal 8.666/93 e posteriores 

alterações. 

 

7 – DA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 7.1 – A fiscalização será efetuada pela Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito, tendo 

como responsável seu Secretário Sr. Ederson Luiz Lipke. 

 

8 – DOS RECURSOS: 

As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 

Quant. Litros Secretaria Dotação Recurso 

1.500 Infraestrutura, Obras, Serviços e 

Trânsito 

4704 001 

215 Educação e Desporto 7364 1081 

  

9 – FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, IV, da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e posteriores 

alterações. 

 

 

Agudo, 15 de março de 2023. 

   

                                

      EMANUELI UNFER 

Secretária de Educação e Desporto. 

 

 

EDERSON LUIZ LIPKE 

Secretário de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito. 

 

      

Com base no artigo 26 da Lei Federal 8.666/93, ratifico a presente Dispensa de Licitação. 

                                      

Agudo, 15 de março de 2023. 

 

 

 

LUÍS HENRIQUE KITTEL  
Prefeito Municipal 


