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CONTRATO 002/2023 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2022 
PROCESSO N° 1789/2022 
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM S-500, ÓLEO DIESEL S-10 
E ARLA PARA A FROTA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023. 
 
De um lado o Município de Cristal - RS, CNPJ nº 90.152.240/0001-02, com sede na Rua Sete 
de Setembro, nº 189, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Marcelo Luis Krolow, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Canguçu, 418, Bairro Centro,  
portador do CPF nº 959.631.890-04, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro, a 
Empresa COQUEIRO COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA., CNPJ n° 97.005.581/0006-
09, com sede na cidade de Cristal - RS, na Rod. BR 116, Km 426, representada por sua 
procuradora, Sra. Juliana Kruger da Silva, portadora do CPF nº 019.390.440-30, aqui 
denominada CONTRATADA, firmam o presente instrumento com base na Lei Federal n° 
8.666/93 e alterações, bem como nas seguintes clausulas e condições 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
 
O presente contrato tem por objeto o fornecimento de: 
Item 01 - Gasolina comum ____________ 76.200 Litros 
Item 02 - Óleo diesel Comum S-500_____ 107.950 Litros 
Item 03 - Óleo Diesel S-10 ____________ 140.000 Litros 
Item 04 – Arla ______________________ 7.000 Litros 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA e GESTÃO DO CONTRATO: 
 
O presente contrato terá a vigência no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro 
de 2023. A gestão do presente contrato ficará a cargo do titular da pasta da Secretaria Mun. 
da Fazenda, Sr. José Amarildo Vasconcelos da Silva, portador do CPF 439.324.870-87. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Na ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente justificado 
e comprovado, por escrito e com a concordância de ambas as partes, o presente contrato 
poderá ser prorrogado pelo prazo necessário para solução do motivo determinante da 
prorrogação, nos termos do art. 86 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO: 
 
O preço total, certo e ajustado, será de: 

ITEM PRODUTO QUANT APRESENT.  VLR.UNIT   TOTAL  

1 Gasolina Comum 76.200 litro  R$         4,890   R$   372.618,00  

2 Óleo Diesel Comum S-500 107.950 litro  R$         5,860   R$   632.587,00  

3 Óleo Diesel BS-10 140.000 litro  R$         6,060  R$   848.400,00  

4 Arla 32 7.000 litro  R$         3,850   R$   26.950,00  

 
Os valores acima constam na proposta vencedora da licitação, aceito pela contratada. 
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CLÁUSULA QUARTA - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 
 
Na ocorrência das hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei n.° 8.666/93, 
será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, 
desde que suficientemente comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratual. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO: 
 
a) A Empresa vencedora do Item 01 – Gasolina Comum, Item 02 – Óleo Diesel Comum 
S-500, Item 03 - Óleo Diesel S-10 e Item 04 Arla, deverá estar sediada dentro ou em até 
2 Km do limite da área urbana do Município de Cristal e abastecerá os veículos de acordo com 
a necessidade de cada Secretaria, mediante requisição assinada pelo Secretário ou responsável 
autorizado, diretamente da bomba para o tanque de cada veículo. 
 
Parágrafo Primeiro: Como bonificação, a (s) empresa (s) vencedora (s) deverá (ão) ofertar, 
em espaço apropriado dentro de suas dependências, lavagem expressa para os veículos do 
Município, conforme discriminado abaixo: 
 
Item 01 – Gasolina Comum: A cada 50 (cinquenta) litros abastecidos na bomba, dará direito 
a uma lavagem expressa para qualquer veículo oficial que utilize este combustível, na forma 
de “ticket lavagem”. 
 
Item 02 - Óleo Diesel Comum S-500: A cada 150 (cento e cinquenta) litros abastecidos na 
bomba, dará direito a uma lavagem expressa para qualquer veículo ou máquina oficial que 
utilize este combustível, na forma de “ticket lavagem”.  
 
Item 03 - Óleo Diesel S-10: A cada 150 (cento e cinquenta) litros abastecidos na bomba, 
dará direito a uma lavagem expressa para qualquer veículo oficial que utilize este combustível, 
na forma de “ticket lavagem”. 
 
b) Os “tickets lavagem” deverão ser entregues juntamente com as notas fiscais dos 
combustíveis referentes a cada período, proporcionais aos litros consumidos, no setor de 
contabilidade do Município, que posteriormente os distribuirá a cada secretaria 
correspondente. 
 
c) Os “tickets lavagem” deverão ser utilizados somente na limpeza dos veículos oficiais do 
Município sendo vedada a sua utilização para veículos particulares. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
Os pagamentos serão efetuados em moeda vigente no País em até 15 (quinze) dias, mediante 
a apresentação da fatura correspondente aos litros fornecidos na semana e com a observância 
do estipulado pelo art. 5° da Lei Federal n° 8.666/93 e mediante comprovante de recebimento 
devidamente assinado pelo setor responsável.  
 
 
CLÁUSULA SETIMA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
 
As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes dotações 
orçamentárias: 
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02 – Gabinete do Prefeito 
02.01 – Adm. Gabinete do Prefeito 
2002000 – Adm. Gabinete do Prefeito 
339030 – Material de Consumo 
1500 – Recurso Não Vinculado a Impostos 
Gasolina: 2.000 l 
 
02.05 – Conselho Tutelar 
2048000 – Manut. do Conselho Tutelar 
339030 – Material de consumo 
Gasolina: 1.000 l 
 
04 - Secretaria Municipal da Fazenda 
04.01 – Administração da SMF 
2008000 – Administração Fazendária 
339030 – Material de consumo  
Gasolina: 1000 l 
 
2288000 – Administração Tributária 
339030 – Material de consumo 
Gasolina: 1.000 l 
 
05 - Secretaria Municipal de Educação 
05.01 – MDE – Art. 212 CF e Art. 70 LDB 
2010000 – Administração da SMED 
339030 – Material de consumo 
Gasolina: 1000 l 
 
2012000 – Transporte Escolar Ensino Fundamental Municipal 
339030 – Material de consumo 
Gasolina:         2.500 l 
Diesel S-500: 25.000 l 
Diesel S-10:   10.000 l 
Arla: 1.500l 
 
2224000 – Transporte Escolar Ensino Infantil 
339030 – Material de consumo 
Gasolina:          500 l 
Diesel S-500: 5.000 l 
Diesel S-10:   5.000 l 
Arla: 500 l 
 
05.03 – MDE – Não Comp. Art. 71 LDB Aux. Conv. 
2802000 – Manut. de Programas Escolares Especiais, tais como aulas de dança. 
339030 – Material de consumo 
Diesel S-500: 300 l 
 
2803000 – Atividades de Conscientização Ecológica. 
339030 – Material de consumo 
Diesel S-500: 100 l 
 
2028000 – Excursões para Alunos e Professores do Ensino Fundamental. 
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339030 – Material de consumo 
Diesel S-500: 300 l 
 
06 – Secretaria Municipal de Saúde 
06.01 – FMS – Recurso ASPS 
2031000 - Administração da SMS  
339030 – Material de consumo 
Gasolina: 1.000 l 
 
2032000 - Assistência a Saúde à População (ASPS) 
Gasolina:     50.000 l 
Diesel S-500: 5.000 l 
Diesel S-10: 30.000 l 
Arla: 2.000 l 
 
07 – Secretaria Municipal de Obras e Trânsito 
07.02 – Vias urbanas 
2058000 – Ampliação, melhoram, Pav. e cons. de vias urbanas Arborização e Paisagismo 
339030 – Material de consumo 
Gasolina:         2.000 l 
Diesel S-500: 20.000 l 
Diesel S-10:     14.000 l 
 
07.04 – Serviço de Utilidade Pública 
2063000 – Recolhimento de Lixo 
339030 – Material de Consumo 
Diesel S-10 – 6.000 l 
 
08 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural 
08.02 – Agricultura Familiar 
2072000 – Assistência a Agricultura Familiar 
339030 – Material de Consumo 
Gasolina:         6.000 l 
Diesel S-500: 30.000 l 
Diesel S-10:   45.000 l 
Arla: 1.500 l 
 
08.09 – Estradas Vicinais 
2060000 – Manutenção das Estradas Vicinais, Pontes e Pontilhões 
339030 – Material de consumo 
Gasolina:          3.000 l 
Diesel S-500:  22.000 l 
Diesel S-10:    30.000 l 
Arla: 1.500 l  
 
10 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
10.05 – FMAS – Fundo Mun. de Assistência Social 
2050000 – Administração da Sec. Mun. de Desenvolvimento Social 
339030 – Material de consumo 
Gasolina: 4.000 l 
 
 



 

 
MUNICÍPIO DE CRISTAL - RS 
Seção de Contratos e Licitações 

Rua Sete de Setembro, 189 – Fone/Fax: 51.36781100 R 207 e 208 
Cristal/RS – CEP: 96.195-000 E-mail: licita@cristal.rs.gov.br 

 

 
5

11 – Secretaria Municipal de Turismo Esporte Cultura e Juventude 
11.01 – Administração da SEMTECJ 
2261000 – Administração da SEMTECJ 
339030 – Material de consumo 
Gasolina:  1.000 l 
Diesel S-500: 250 l 

 
11.03 – Turismo, Desporto e Juventude 
2264000 – Manutenção do Turismo no Município 
339030 – Material de consumo 
Gasolina: 200 l 
 
11.03 – Turismo, Desporto e Juventude 
2029000 – Promoção de Competições Esportivas e Gincanas 
339030 – Material de consumo 
Gasolina: 500 l 
 
13 – Encargos Gerais do Município 
13.04 – Encargos Gerais do Município 
2080000 – Manutenção dos Encargos Gerais do Município  
339030 – Material de consumo 
Gasolina: 500 l 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
São obrigações da CONTRATADA: 
a) Observar, para o fornecimento do objeto, rigorosamente, toda a legislação aplicável, 
especificações, detalhes, normas e posturas municipais, estaduais e federais em vigor, e 
assumir inteira responsabilidade por todos os prejuízos que venham, dolosa ou culposamente, 
prejudicar o Município, inclusive contra terceiros, atrasos e outras falhas, que deverão ser 
reparadas ou sanadas sem ônus adicionais para o Município de Cristal, quando entregar o 
combustível. 
b) Entregar combustível de primeira qualidade. 
c) Cumprir as condições e as cláusulas deste contrato. 
d) Atender todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, sociais e comerciais 
decorrentes da execução do presente contrato, isentando o CONTRATANTE de qualquer 
responsabilidade, tais como: acidente de trabalho, FGTS, recolhimento de INSS de seus 
empregados durante a vigência deste contrato. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES E MULTAS: 
 
A empresa vencedora que não satisfizer os compromissos assumidos estará sujeita à aplicação 
das seguintes penalidades: 
 
I) Multas: 
a) de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato ou de item do contrato, nesse último 
caso quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada por item, considerando, para fins de 
cálculo do valor da multa, somente a parcela do contrato ou do item de contrato inadimplida, 
por dia de atraso no prazo contratual de entrega, limitado a 10% do mesmo valor, por 
ocorrência; 
b) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou de item do contrato, nesse último 
caso quando a licitação, tenha sido julgada e adjudicada por item, considerando, para fins de 
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cálculo do valor da multa, somente a parcela do contrato ou do item do contrato inadimplida, 
por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, não especificada na alínea “a” acima 
e aplicada em dobro na sua reincidência; 
c) de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato ou de item do contrato, nesse último 
caso quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada por item, no caso de recusa 
injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de contrato ou em aceitar ou 
em retirar o instrumento equivalente, ou deixar de apresentar os documentos exigidos para 
sua celebração, conforme o caso, no prazo e condições estabelecidas.  
 
II) Impedimento de licitar e contratar com o Município de Cristal, pelo prazo de 02 (dois) 
anos, para a licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não 
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar 
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal, prazo esse que vigorará enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a sanção, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: As multas previstas nesta cláusula serão cumulativas com as demais 
penalidades e serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO: 
 
O presente contrato poderá ser rescindido, de pleno direito, nas seguintes situações: 
 
a) Inexecução total ou parcial do contrato, sem prejuízo das consequências previstas nos 
artigos 77 a 80 da Lei Federal n° 8.666/93; 
b) Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da Empresa Contratada que 
venha a prejudicar a execução do contrato; 
c) Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pelo Senhor Prefeito Municipal, exaradas no competente processo 
administrativo; 
d) Descumprimento de qualquer cláusula contratual;  
e) Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovado, impeditivo da 
execução do acordado entre as partes; 
f) Por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para o 
CONTRATANTE; 
g) Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, salvo 
em casos de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra;  
h) Rescindido o contrato por culpa exclusiva da CONTRATADA, este sofrerá, além das 
consequências previstas neste instrumento, as determinadas em Lei ou Regulamento; 
 
i) A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão 
administrativa, previstos no artigo 77 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
O CONTRATANTE poderá alterar o contrato quando conveniente ao interesse público sempre 
através de termo aditivo, ou ainda, fazê-lo na ocorrência dos seguintes eventos: 
 
a) Quando necessária a modificação do valor em decorrência de acréscimo ou diminuição 
quantitativa do fornecimento, nos limites da Lei n° 8.666/93; 
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b) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstância 
superveniente mantido o valor inicial; 
 
c) Outras hipóteses previstas em Lei. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Os casos omissos oriundos deste instrumento serão supridos pela 
aplicação do disposto na Lei Federal n° 8.666/93 e disposições posteriores. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO: 
 
As partes elegem o Foro da Comarca de Camaquã para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente contrato. E, por assim estarem justos e acordados, firmam as partes o presente 
contrato em três vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 
 

 
Cristal, 02 de janeiro de 2023. 

   
 
 
_____________________                                                    _________________________ 
Marcelo Luis Krolow                                                              COQUEIRO COMBUSTÍVEIS  
Prefeito Municipal                                                                 E SERVIÇOS LTDA.                     
CONTRATANTE                                                                     CONTRATADA 

 
 
 

__________________________ 
Rafael Krolow Corrêa 

Assessor Jurídico 
OAB-RS 68.579 

 


