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PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 9/2018-260102 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

e sete dias do mes de fereveiro de 2018, o Município de ACARÁ, com sede na, nos termos da Lei 
de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais normas legais 
em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial para Registro de Preços 
-260102, RESOLVE registrar os preços para Aquisição de. combustíveis automotores destinados 
as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Acará/PA, tendo sido os referidos preços 
pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado. 

PRIMEIRA - DO 0B4ETO 

de combustíveis automotores destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde 
'A. 

SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS 

t$e Ata de Registro de Preços lerá validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura. 

ifo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não 
brigada a adquirir os produtos citados na Clausula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de 
podendo fazê-lo por meio de loutra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou 
tção de qualquer espécie ao FORNECEDOR, . sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do 
a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

ifo segundo: A partir da 'assinatura da Ata de Registro de Preços o, fornecedor assume o 
nisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na 
todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, as penalidades legalmente cabiveis pelo 
)rimento de quaisquer de suas cláusulas. 

TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Poderi utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública 
Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde 
que devidamente comprovada a vantagem. 

Parágafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem 
fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para 
que es;e indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de 
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segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos 
em Ata, desde que este fotecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante. 

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por 
órgão u entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços. 

CLÁUSULA QUARTA - Do LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

O recebimento, o local e o prazo d entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações 
contidh na ordem de compra, não po1ndo ultrapassar o prazo de . 15 (quinze) dias da expedição da mesma. 

arágkfo Único: A empresa que nã cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do 
dital em conformidade com a Lei 8466/93 e suas alterações. 

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da. fatura (nota fiscal), 
discrirtinada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais 
por getor a ser designado pela contr?ante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela 
emprea com discriminação dos be4s,  juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e 
encaminhada à administração da entitde  contratante para fins liquidação. 

Parágafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem 
bancaiia ou cheque nominativo, o qual ocorrera ate 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos 
materijiis, após a aceitação e atesto na Notas Fiscais/Faturas. 

Parági-afo Segundo: Será procedida. consulta "em sítios oficiais" antes do pagamento a ser efetuado ao 
FORNjECEDOR, para verificação 1a situação do mesmo, relativmente as condições exigidas na 
pntra1ação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do pro esse próprio. 

Par aio Terceiro: Caso haja apli4ção de multa, o valor será descp tado de qualquer fatura ou crédito 
existerte na contratante em favor do O1NECEDOR Caso a multa sej superior ao credito eventualmente 
existente, a diferença será cobrada Adrnnistrativamente ou judicialmente se necessário.  

o Quarto: Nos casos de 4ventuais . atrasos de pagamento, 4esde que a Contratada não tenha 
D de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela 
e, entre a data acima refe4ida e a correspondente ao efetiv adimplemento do fornecimento, 
a aplicação da seguinte fórnjila: . 

EMUxNxVP 

Onde:
1  
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EM= encargos Moratórios 
N = nipnero de dias entre a data previta para .o pagamento e a do efetivq pagamento. 
VP = vIalor da parcela pertinente a sei paga; 
TX = *ercentual da Taxa anual = 6% 
1 = Jn4ice de compensação financeira, assim apurado: 
1 = (TuC/100) - I=(61100) - 1=0,00014438 

365 	365 

A compensação financeira prevista nIsta  condição será cobrada em NotNota,Fiscal/Fatura, após a ocorrência. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDÇÕES DE FORNECIMENTO 

rA 

 

entrega dos produtos só estará caradterizada mediante solicitação do pe4ido do bem. 

O for4cedor ficará obrigado a atenddr todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que 
a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu v1f cimento. 

CLAISULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

Pela inxecução total ou parcial do oFjeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 9/2018-260102, a 
Admi4stração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes 
sançõep; : 

1 - A1vertência, que será aplicad: por. meio de notificação. via oficio, mediante contra-recibo do 
represqntante legal da contratada estabelecendo o prazo de .05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante 
apresei te justificativas para o atraso, ¶iue  só serão aceitas mediante crivo ida Administração; 

II - i4lta de 0,1% (zero vírgula ui por cento) por dia 4e atraso pio descumprimento das obrigações 
estabelcidas, ate o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no 

'azo 9iaximo de 15 (quinze) dias corpdos, uma vez comunicada oficialmente, 

III - 	lta de 1004  (dez por cento) sbre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou 
parcial 1 do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação 
oficial, sem embargo de indenizaçãof dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução 
parcial ou total do contrato 

Parag4afo Primeiro - Ficara impedida de licitar e de contratar com a Administração Publica, pelo prazo de 
ate 05 (cinco) anos, garantido o dire4o prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos 
determinantes da punição ou ate que spja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penal4de, a licitante que convocadadentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar Ide entregar a documentação èxigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o 
retardapiento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto 
pactua 0, comportar-se de modo inid6neo ou cometer fraude fiscal. 

/ 
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o Segundo - As sanções previstas no inciso 1 e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser 
juntamente com as dos incisos "II" e "III", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
no prazo de 05 (cinco) dias jteis. 

o Terceiro - Se a multa for, de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
á a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela 
ração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

fo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da 
contratanteno, e no caso de suspensão de licitar, o licitante 4verá ser descredenciado por igual 
sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominLções legais. 

ÇLAMSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

A Ata le Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei n° 

Parágfafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados 
no me4cado,  ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados. 

ParágÀafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motiyo superveniente, tomar-se superior 
ao preçio praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando  à negociação para redução de 
preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. 

Parágjafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 

do Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, 
igual oportunidade de negociação. 

"\arágafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá: 

1 - Librar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade 
dos mtivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento; 

II - CoLvocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante  procederá à revogação da Ata de 
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

CLÁUULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGITRO DE PREÇOS 

o rece$imento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações 
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amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo .a verificação ao representante 
pela contratante. 

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser 
entregies no endereço constante na ordem de compra, acompanhados dag respectivas notas fiscais; 

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma: 

1 - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material 
com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas. 

II - Definitivamente, após a verif4ação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqüente 
ceitaqão; mediante a emissão do Teo de Recebimento Definitivo asinado pelas partes em até 5 (cinco) 
as úteis após o recebimento provisóio. 

CLÁÜSULA DÉCIMA - DO CANIELAMENTO DA ATA DE RFÁItISTRO  DE PREÇOS 

O Fo9iecedor terá o seu Registro 
de:! 

 Preços cancelado na Ata, por intiM-médio  de processo administrativo 
específico, assegurado o contraditório e ampla defesa: 

• A pdido, quando: 

- comirovar a impossibilidade de cutPrir  as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior; O 
- o sei preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de 
mercado dos insumos que compõem o custo do material. 

do Ministério da Justiça, quando: 

itar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; 
qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório; 
;ões de interesse público, devidamente, motivadas e j ustificadas;  
mprir as obrigações decorrents da Ata de Registro de Preços; 
mparecer ou se recusar a retirtr, no prazo estabelecido, os pedidcjps decorrentes da Ata de Registro de 

rizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de 
de Preços ou nos pedidos dela decorrentes. 

irso de prazo de vigência da4ta; 
não restarem fornecedores registrados; 
uer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilaniento na Ata de 

• Por 

r-\,não 

- por 
- não 
- não 

- por 

Em 
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de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro. 

IA DÉCIMA PRIMEIRA - DÁ AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS 
DE COMPRA 

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela 
cont4atante. 

Pará grafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, 
será 'gualmente autorizada pelo órgão requisitante. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSõES 

' 	liitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, 
quantitativos superiores àqueles regi$trados, em fimção do direito de acréscimo de até 25% (vinte e cinco 
por cento) de acordo com o § 1° do a41 65, da Lei n° 8.666/93. 

Parigrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na 
razã4 dos respectivos limites de fomeimento registrados na Ata. 

Par4rafo Segundo: A supressão dcs materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério 
da Administração, considerando-se o 1isposto no parágrafo 40  do artigo 15 da Lei n° 8 666/93 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO 

Os i4eçcs  ofertados pela empresa ela ssificadaem primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de 
Preçs, constam do Encarte, que se e nstitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços. 

Pargrafo Unico Os preços, express s em Real (R$), serão fixos e irreajustaveis pelo período de 12 (doze) 
esqs, contado a partir da assinatura a presente Ata de Registro de Preços. 

CLMUSULA DÉCIMA QUARTA DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo 
das decorrentes das normas, dos anexes e da natureza da atividade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações do CONTRATANTE alem das constantes no edital e do Contrato 

Parárgrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscai(ais)/Fatura(s) da contratada, após a 
efeti''a entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 

Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal 
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designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 

ÇLÁ 
	

DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÓES FINAIS 

esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 9/2018-260102 e a proposta da 
classificada em 1° lugar. 

Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições 
das Leis n°s 8.666/93 e 10;$20/2002  e demais normas aplicáveis. 

Segundo; A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição 
rei para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante. 

outro. 

E , 

Safo Terceiro: As questões deporrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas 
strativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de ACARÁ, com exclusão de qualquer 

estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e 
na presença das testemunhas que também o subscrevem. 

ACARÁ-PA, 27 d,ereiro de 2018 ;  

FUNDO MUNICIPAL I SÂ3JDE DE ACARÁ 
C.N.P.J. n° 11!t30.9/0001-70 

âI~D.~lÇ~M LTDA - 
J. n°83.324.921/0001-37 
CONTRATADO 
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Este d 
Empr 
912o1g 

iento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada, entre o Município de ACARÁ e as 
cujos preços estão a seguir registrados , em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO N° 

SUPER POSTO DOIS MIL LIDA - fl'P; C.N.P.J. n 83.324.921/0001-37, estabelecida à Rod. ER 316, Em 11, s/n, Pato 

PA, 	(91) 	3255-0521, 	represenada . neste 	ato 	pelo 	Sr(a). MICEELLE 	TATIAflNE RIBEIRO DE SOUSA, 	C.P.F. 	xi' 
722-68, 
2824890 P001 PA. 

DESCRIÇÀO/ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 
GASOLINA COMUM LITRO 350,000.00 4,297 1.503.950,00 
DIESEL S-10 LITRO 400,000.00 3,697 1.478.800,00 

VALOR TOTAL AS 2.982.750.00 

Empresa 
Macho, 
Marituip 
574.564  
R.G. n 

ITEM 
00001 
00002 
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