
Prefeitura Municipal de Floriano Peixoto
01.612.289/0001-62

Avenida Alfredo Joahnes Dücker - 99.910-000 - Floriano Peixoto/RS

EDITAL DE LICITAÇÃO
Processo....: 42/2014
Modalidade .: Inexigibilidade 

   Número .....: 7/2014
   Data de Abertura da Licitação ...: 17/11/14
   Data de Abertura das Propostas ..: 17/11/14 
   Horário .........................: 09:00 
--------------------------------------------------------------------------------

Fornecedor ..: 10001 - MAXI POSTO LTDA 
Endereço ....: Av. Alfredo J. Ducker
CNPJ.........: 03.249.788/0001-62 
CGC/ICM .....: 445/0000284 
Cidade ......: Floriano Peixoto - RS
Telefone ....: (54615) 4022 Fax: 

--------------------------------------------------------------------------------
Objetivo: 
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA A FROTA MUNICIPAL.

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

Encargos Gerais da Licitação
01 - Local da entrega das propostas.....: 
Prefeitura Municipal 
02 - Local de entrega do Objeto Licitado: 
MUNICÍPIO DE FLORIANO PEIXOTO 
03 - Prazo de entrega das Propostas ....:
17/11/2014 
04 - Prazo de entrega do Objeto Licitado: 
CONFORME MINUTA CONTRATUAL 
05 - Condições de Pagamento ............: 
CONFORME MINUTA CONTRATUAL
06 - Validade da Proposta ..............: 
180 DIAS 
07 – Julgamento da licitação............:
Global

CONDIÇÕES:
Lei 8.666/93, alterada pela lei 8883/94: 
Art.  25  –  É  inexigível  a  Licitação  quando  houver  inviabilidade  de 

competição, em especial:

I – para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam 
ser  fornecidos  por  produtor,  empresa  ou  representante  comercial  exclusivo, 
vedada preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita 
através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que 
se realizaria a licitação ou a obra ou serviço, pelo sindicato, federação ou 
confederação patronal, ou ainda, pelas entidades equivalentes.

JUSTIFICATIVA:
O  referido  certame  é  inexigível  por  motivo  de  existir  somente  um 

fornecedor de combustível instalado no município, o transporte destes produtos 
somente ser permitido em veículo licenciado especialmente para este fim, bem 
como, o armazenamento somente ser permitido em local devidamente adequado e 
licenciado.



OBSERVAÇÕES:
a) O combustível será fornecido com fundamento no Art. 25, Inciso I, da 

Lei Federal 8.666/93.
b) O pagamento será efetuado quinzenalmente, até no máximo dez dias após a 

emissão da nota fiscal;
c) A contratação terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses ou enquanto 

durarem as quantidades licitadas;

08  -  Demais  condições  conforme  minuta  contratual  anexa  ao  presente 
certame. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Item           Qtd/Uni     Especificação                              Preço Unitário    Preço Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------

  1       130.000,0000 L   OLEO DIESEL S10                            ______________ ______________

  2        55.000,0000 LT  GASOLINA                                   ______________ ______________
                           COMUM

_______________________________                                               _______________________________ 
Presidente da Comissão de Licitação                                                    Assinatura e Carimbo da Empresa


