Município de Alvorada do Norte

1 de 4

http://www.diariomunicipal.com.br/agm/materia/357162D8
Imprimir a Matéria
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/ 2017

Processo Administrativo nº 7746 / 2017
Protocolo Eletrônico nº 004 / 2017
Edital - Pregão Presencial nº 002 / 2017
Sistema de Registro de Preços
Pregão Presencial Nº 002/2017
VALIDADE:11 (ONZE) MESES
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO E A EMPRESA POSTO
CORRENTE LTDA - ME, VISANDO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E
MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE, POR UM
PERÍODO DE 11 (ONZE)MESES.
Pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de um lado o MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNPJ sob nº 02.367.597/0001-32, com sede à Avenida Dona Gercina Rodrigues de Miranda, S/N, Nova Ipiranga, nesta
cidade de ALVORADA DO NORTE – Goiás, neste ato representado pela Sra. Prefeita Municipal IOLANDA HOLICENI MOREIRA DOS
SANTOS, portador do RG 1533979 SSP/DF e inscrito no CPF nº 588.109.781-53, residente e domiciliado nesta cidade de ALVORADA DO
NORTE - GO, e de outro lado, a empresa: POSTO CORRENTE LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº
10.744.604/0001-04, com sede na Rua Ergino Francisco Ataide, S/N, Quadra 01, Bairro Marajoara, CEP: 73950-000, cidade de Alvorada do Norte GO, neste ato representado pela sua Sócia a Sra. VIVIANE DE SOUZA OLIVEIRA, brasileira, solteira, empresária, portadora do RG nº 5074448,
expedida pela SPTC/GO e inscrito(a) no CPF nº 019.560.281-10, com os preços dos itens abaixo relacionados:
Lote 1: Combustíveis
Item

Unidade

2

Litros

1
3
4

Qtdade.

Descrição do Produto

Marca Proposta

172.000

Óleo Diesel Comum

ZEMA

Litros

109.000

Litros

76.000

Litros

Gasolina Comum

Óleo Diesel B S10

3.100

Álcool Hidratado

Valor Unitário

Total

R$ 3,099

R$ 533.028,00

ZEMA

R$ 3,899

ZEMA

R$ 3,259

ZEMA

R$ 3,099

R$ 424.991,00

R$ 247.684,00
R$ 9.606,90

R$ 1.215.309,90

Lote 2: Lubrificantes
Item

Unidade

2

Balde

1
3
4
5
6

Balde

Litros

Qtdade.

70
50

30

Descrição do Produto

Óleo lubrif. Motor Diesel API CF SAE 15W40-BD 20 Lt.
Óleo Lubrif. Motor Diesel SAE 40 turbo - BD 20 Lt.

Total

R$ 220,00

R$ 11.000,0000

R$ 175,00

R$ 7.000,0000

R$ 320,00

R$ 12.800,0000

R$ 18,00

Óleo de Caixa 90 SAE 90 - Caixa c/24 Litros

R$ 336,00

40

Óleo hidráulico de Transmissão 68, Tipo A, BD 20 Lt.

BD

40

Graxa p/ Rolamento e Mancais, altas temp. BD 20 Kg

8

Valor Unitário

R$ 230,00

Óleo Hidráulico tipo ATF/TDX - Litros

Balde
CX

Marca Proposta

R$ 16.100,0000
R$ 540,0000

R$ 2.688,0000

R$ 50.128,0000

doravante denominado CONTRATADO, resolve registrar os preços, com integral observância da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com
as alterações posteriores, mediante cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto desta ATA é REGISTRO DE PREÇOS é para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO
MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE, de conformidade com as especificações previstas no Edital e propostas apresentadas na licitação de
Pregão Presencial nº 002/2017, que integram este instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 11 (onze) meses, a partir da data de sua assinatura.
CLÁUSULATERCEIRA– DASOLICITAÇÃODOS PRODUTOS
O fornecimento do produto registrado nesta Ata será requisitado através das Secretarias Municipais interessadas, mediante a elaboração de
Solicitação de Compras e emissão de Nota de Empenho.
3.1.CadaNotadeEmpenho conterá, no mínimo:
3.1.1. Número da ata;
3.1.2. Quantidade do produto;
3.1.3. Descrição do produto requisitado; 3.1.4. Local e hora de entrega; 3.1.5.Do recebimento;
3.1.6. Dotação orçamentária onerada; 3.1.7. Valor;
3.1.8. Condições de pagamento; 3.1.9. Penalidades;
CLÁUSULA QUARTA–PRAZO PARARETIRADA DO TERMOCONTRATUAL
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4.1. A CONTRATADA deverá assinar o termo contratual ou retirar o documento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de
recebimento do memorando da unidade interessada ou da publicação no órgão de imprensa oficial.
4.2. O prazo para assinatura e retirada do termo contratual poderá ser prorrogado por igual período, desde que devidamente justificado o motivo e
aceito pela Administração.
CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1. Os produtos deverão ser entregues no local e prazo constantes do termo contratual e/ou cronograma expedido pela unidade contratante, correndo
por contado contratado as despesas decorrentes de fretes, embalagens, seguros, mão-de-obra, etc.
5.2. Os produtos serão recebidos no local indicado na nota de empenho, através da Comissão de Recepção de Material, que, após verificado o
atendimento a todas as exigências e condições, emitirá o atestado de recebimento definitivo ou recebimento provisório, no caso de entrega parcial.
5.2.1. Na hipótese de rejeição, por entrega dos produtos em desacordo comas especificações, a contratada deverá repor o(s)produto(s)no prazo de05
(cinco) dias.
5.2.2. A substituição do produto ou a sua complementação não exime a Contratada de ser penalizada por descumprimento da obrigação, previstas no
subitem13.1.2.
CLÁUSULASEXTA– DOS PREÇOS
6.1.Os preços são os constantes data de Registro de Preços.
6.1.1. Os preços permanecerão fixos e irreajustáveis até a entrega dos produtos constantes do termo contratual e/ou reajuste.
6.1.1.1. O preço deverá ser fixo, equivalente ao de mercado na data da apresentação da proposta, para pagamento na forma prevista no Edital.
6.1.1.2. Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para a Administração,
tais como frete, tributos etc.
6.1.1.3. É vedado qualquer reajustamento de preços durante o prazo de validade da ata de registro de preços, contado a partir da data limite para a
apresentação das propostas, indicada no preâmbulo do presente Edital.
6.1.1.4. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições referentes à concessão de reajustamento de preços, em face da superveniência de
normas Federais aplicáveis a espécie.
6.1.1.5. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser reajustados nos termos e prazos fixados pelo órgão controlador.
6.1.1.6. O disposto no item anterior aplica-se igualmente, nos casos de incidência de novos impostos ou taxas e de alteração das alíquotas dos já
existentes.
6.1.1.7. O beneficiário do registro, em função de imprevistos que altere significativamente a correspondência entre os encargos do contratado e a
remuneração por parte deste Município, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes através de solicitação formal à Secretaria interessada,
instruída com documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas e
componentes, ou de outros documentos que comprovem a ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado. Até a
decisão final da Administração, a qual deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega completa da documentação comprobatória, o
fornecimento do produto, quando solicitado pela Administração, deverá ocorrer normalmente e pelo preço registrado em vigor.
6.1.1.7.1(Esclarecemos que não serão aceitos pedidos de reequilíbrio antes do prazo de 90 (noventa) dias da data de aberturadas propostas.
6.1.1.8. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço
originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época.
6.1.1.9. Independentemente da solicitação de que trata o item 9.5.2.7, a Prefeitura Municipal poderá a qualquer momento reduzir os preços
registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos
preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da publicação no Diário Oficial do
Município de Alvorada do Norte- GO.
CLÁUSULA SÉTIMA– DOS REAJUSTES
Os preços das propostas permanecerão fixos e irreajustáveis pelo prazo de validade do Registro de Preços.
CLÁUSULA OITAVA– DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
8.1. Os pagamentos serão efetuados através de crédito na conta corrente dos licitantes, constantes em suas propostas, no prazo de Em até 30 (trinta)
dias da emissão da nota fiscal/fatura da entrega total dos produtos devidamente atestada pela Secretaria competente.
8.2. Os pagamentos efetuados em atraso pela Administração serão acrescidos de juros moratórios de1%(um por cento)ao mês.
8.3. As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao emitente e seus vencimentos correrão 05 (cinco) dias após a data de sua
reapresentação.
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES 9.1. Da Contratada:
9.1.1. Fornecer no prazo de 05 (cinco) dias, após cada período de 90 (noventa) dias a contar da assinatura da presente ata, prova de regularidade
relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –FGTS.
9.1.2. Comunicar à unidade requisitante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a qualquer anormalidade que impeça o fornecimento dos produtos
contratados.
9.1.3. Manter as mesmas condições de habilitação.
9.1.4. Indicar o responsável que responderá perante a Administração por todos os atos e comunicações formais.
9.1.5. Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local
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determinado para a sua entrega.
9.1.6. Paralisar, por determinação da administração, qualquer fornecimento de produtos que estejam sob suspeita de contaminação ou condenado por
autoridade sanitária.
9.2.Do Contratante:
9.2.1. Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de Preços.
9.2.2. Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados.
9.2.3. Elaborar e manter atualizada listagem de preços que contemple a relação de produtos acrescidos da taxa de operacionalização (se for o caso),
para os fins previstos nesta Ata e no termo contratual.
9.2.4. Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA– DAFISCALIZAÇÃO
10.1. Não obstante o fato de a vencedora ser única e exclusiva responsável pelo fornecimento, objeto desta Ata de Registro de Preços, a
Administração, através de sua própria equipe ou de
prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na sua
execução.
CLÁUSULA DÉCIMAPRIMEIRA – DA RESCISÃOCONTRATUAL
11.1A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos seguintes casos:
11.1.1. Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na cláusula décima terceira.
11.1.2. Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força maior,
devidamente comprovados.
11.1.3. Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração.
11.1.4. Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como desta Ata.
11.1.5. Liquidação judicial ou extrajudicial ou falência da Contratada.
11.1.6. Inobservância da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela Administração acarretará as seguintes conseqüências, sem prejuízo de outras
sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, bem como desta Ata.
11.1.7. assunção imediata do objeto da Ata de Registro de Preços por ato próprio da Administração, lavrando-se termo circunstanciado.
11.1.8. Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços, necessários à sua
continuidade, os quais serão devolvidos posteriormente. Não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento à Contratada mediante sua devida
avaliação.
11.1.9. Responsabilização por prejuízos causados à Administração.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES
12.1. Se a adjudicatária se recusar, sem motivo justificado e aceito pela Administração, a assinar ou retirar o instrumento contratual/nota de
empenho, dentro do prazo previsto nos subitens 4.1 ou 4.2., caracterizará o descumprimento total da obrigação, ficando sujeita à multa de 10% (dez
por cento) sobreo valor total dos preços registrados, além de outras sanções cabíveis e previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93:
12.1.1. Multa diária de 0,35 % (zero vírgula trinta e cinco por cento) até o 10º (décimo) dia, e de 0,70 % (zero vírgula setenta por cento) a partir do
11º (décimo primeiro) dia, por atraso injustificado na entrega dos produtos.
12.1.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato a administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar ao Contratado as sanções previstas nos
incisos I, III e IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues.
12.1.3. O valor da multa será descontada no primeiro pagamento após a sua imposição, respondendo por ela os pagamentos futuros pela diferença, se
houver.
12.1.4. As multas previstas não têm caráter compensatório, mas sim moratório. Conseqüentemente, o pagamento delas não exime a Contratada da
reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à Administração.
CLÁUSULA DÉCIMATERCEIRA– DO FORO
13.1. As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste avençamento perante o Foro da Comarca de Alvorada do Norte,
Estado de Goiás, com renúncia expressaa qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.
CLÁUSULA DÉCIMAQUARTA– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos contratuais assinados
até a data de vencimento da mesma.
14.2. A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços se durante a sua vigência constatar que os preços registrados estão
superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições previstas na Ata de Registro de Preços.
14.3. A Administração, ao seu exclusivo critério, poderá, durante os últimos 30 (trinta) dias de
vigência da ata de Registro de Preços, determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração de um novo contrato.
14.4. Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, salvo disposição expressa em contrário e em sua contagem
excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.
14.5. A despesa coma contratação correrá à conta da Dotação Orçamentária vigente na época da emissão da nota de empenho pela Prefeitura
Municipal de ALVORADA DO NORTE.

13/04/2017 16:30

Município de Alvorada do Norte

4 de 4

http://www.diariomunicipal.com.br/agm/materia/357162D8

14.6. Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas no Edital e as normas contidas na Lei Federal
nº 8.666/93.
Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 03 (três) vias, perante as testemunhas abaixo indicadas, paratodos os fins e efeitos de direito.
ALVORADA DO NORTE – GO, 1º dia do mês de Fevereiro do ano de2017.
Município de Alvorada do Norte
CNPJ/MF Nº 02.367.597/0001-32
IOLANDA HOLICENI MOREIRA DOS SANTOS
Prefeita Municipal
Órgão Gerenciador
Posto Corrente LTDA - ME
CNPJ/MF Nº 10.744.604/0001-04
VIVIANE DE SOUZA OLIVEIRA
Sócia / Representante
BENEFICIÁRIA DA ATA
TESTEMUNHAS:
1. Assinatura: __________
Nome: ________________
CPF nº: _______________
2. Assinatura: ___________
Nome: _________________
CPF nº: ________________
Publicado por:
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A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
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