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Secretár

lomissão de

aÍa DE REGTSTRO DE PREÇOS - " 0í3/2022

MARCA

d
lunicipal
traçãoata de rooi3tro de pÍêço, pere REGISÍRo DE PREços DE CoMBUSÍVEÉ EM POSÍO DE ABASIEC|i EI{TO AS MARGÊi{S OA AR 020,

oEFrNrDo EM ÍERiro oE REFERÊ cn.
MOdâIidâdO: PREGÃO PRESEiICIAL

Processo l{': í462í12022

Vâlidade:

Admi

Àl4roohdodiâ 14 de Março de 2022. nda MUNlclPlo DE PoSsE rêuniram-se no(â) SALA DA coMlSSÀo PERMANE ÍE DE LtCtrAçÂO. s'tuada à
AVENIDA PADRE TRATAiIO 55 - CENÍRO, CEP739O0G0O0, inscíito no CNPJ sob o no 01 743.335/0001-62, o Pregoeiro, nos teÍmo6 da Ler Fedeíal n.
8 666/1993 e das demais noÍmas lêgars apliévêis. confome a classiíicâção clâs propostes apresentadas no PREGÀO PRESENCIÂL N 013/2022 Ednat de Llotaçáo

no OA17DO22, do Íesultado do julgâmento das Propo3tas de Píeços, publícáda na imprensa oficial do Municipio sêm prejuizo de outrâs Íoímas de divulgâÉo e
homoiogâda pelo(a) S(â) HELDER SILVA BONFIM. do processo âcimâ reÍerenciado. RESOLVE registráÍ os píeços paía objêto RegisÍo de PÍêços páÉ íúura
e evenruel co.npíe de REGISTRo oE PREÇOS DE COMBUSTiVETS EM POSTO DE ABASÍECITENTO ÂS MARGENS OA BR O2O, ÍRECHO DÊF|N|DO

EM TERMO 0E REFERÊNCh, ná modalidade PREGÀO PRESENCTAL. trpo: menor preço por item, tendo poÍ finatictâde o S|STEMA OE REGTSTRO DE PREÇOS,
pa6 alendeí o(a) MUNICIPIO DE POSSE, tendo sdo o(s) reíêndo(s) pÍeço(s) oíe.êcido(s) pela(s) empíesa(s) cujas propostas ÍoÍâm(Íoi) classificâda(s) e

declaíada(s) vencedora(s) no ce(amê eoma numeíado, @mo segue'
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1 ot eto Rêgi§tro de Preçs pa.e tutuÉ e eventuat coínpra de REGISÍRo DE PREÇoS DE CoMBUSTÍVE|S EM PoSÍo oE ÂEASTECIMENTo AS MARGENS

0A BR 020. TRECHO DEFINIDO EM TERMO DE REFERÊNCÁ. palâ a sede do(a) MUNICIPIO DE POSSE, n6 teímo§ c'o aí. 15. I. da Ler no 8 666/93

CúUSULA SEGUNDA- oA VALIDADE E oo REAJUSTAIIET{To Dos PREços

21 A presente Ata de Registro de Preços terá a vahdadê de 12 meses. sem alteração dos quantitelivos oíiginelmênte íegistaclos, conÍome necessidâde da

AdminÉtração

22 Dvanle e vigéncia da Atâ. os prêços registrâdos seÍáo fixos e iííeajustáveis. excêto nas hipótesês decorÍentes e devidemênle comp@vadas das situá@ês
previstas na alineâ "d" do rnoso ll do arl 65 de Lêr n '8 66d93 ou cle redução dos preços praticâdos no mercâc,o

2.3 Mêsmo compíovada â ocorÍéncia de satuaÉo píeústâ na âlínea'd'do inciso ll do art65 dâ Lei n..8.666/93, a Administração, se julgaí conveniente poderá

optar poÍ cancêler a Ala e inciâr oulro píocesso licitâlóÍio

bl) 10y0 {dez por cento) sobrê o valor da nota de empenho ou do contrato. êm caso d€ descumprimento totat cta obíigação. inctusive

âdjlírcátário em fiímaí o conlíâto deítÍo de os(cinco) dias contados da data de sua convocâçáol

24 Comprovada a rêduçào dos preÇos praticados no mercâdo nas mesmas condiçôes do registro. e deíinaclo o novo píeço máÍmo a seí pago pela

ÀdminstraÉo o Proponêíte rcgistrado será convocado pelo(â) MUNICIPIO 0E POSSE, para a devrda altêraçáo do valoí íegisÍado em Ata

25 Dúante o píezo d€ validade desta Ata de Registro de Píeço, o(a) MUNICIPIO DE POSSÊ não seíá obíigada a ímaÍ âs contratâçôes que dela poderão

a&it Íacultando-se á reáhzâÉo de liotação especiÍ5cá paía a aqusição pÍelendirla sendo assêguíado ao beneÍciário cb regaslro píeíerência de lomeomeílo em

€uâldâde de condiÇões

cúusuLArERcErRA - DAs saNçôEs

3 1 Com fulcÍo no anigo 7D da Lei 10 52ot20o2 e aíigos 86 e 87 da La n. I €66/93. a AdministraÇão

âdjudicâlários as seguintes pênalidades, sem pre,uizo das respohsabtlidades civjl e cÍiminal

a prévia deêsa, aphcar eos licrtanles elou

a)Advertêncra nos casos de menoÍ grãvrdáde

b) Multa

b.2) 0,3% (íés décimos por cento) ao dre, âlé o 30o (tngêsimo) dia de alraso sobrê o vâlor total da parte do fomecimenlo ou serviqo náo reâlizadol

/-(,ÔaXor',.-r.

da Íecusa do
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i) As sânçôê§ de adveÍtência e de impedimento (,e licitâÍ e coôlratar com a Âdmrnislrôção dqa) MUNICIPIO DE POSSE. podeíá ser aplicada à ticttânte

vencdora juntamente com a de multâ, descontândo-a dos pegemênlos a seíem eÍetuado6

c) As multâs prêüstas na letra "a" destê instrumento poderào. a cÍiténo da Administrâção, seí aplicâdas isoladâs ou conjunlamênte com oúías sanções, a

depenc,er do gíau dê inftaçáo cometidâ pelo adiudicatárjoi

d) Ouândo aplicâdâs, âs multas devêÍáo seí pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úleis ou seíem dedu2idas do vâlor corÍesporúente ao
vaioÍ do fomeomento. após prévio pÍocesso admrnistÍativo, garantrda â âmplâ deÍesa e o conlrâdilóno ou âtndâ. cobrâdas judtcialmenlei

g) Àlém das penalida(bs citadas. a licitantê vencedoÍa ícáíá sqeita ao cancelamenlo de sua rnscnÇào no CadastÍo de Fomecêdores do(a) MUNICIPIO DE

POSSE. ê, no que coübêr, às demais penalidâdês reÍendâs na Lea 8 666/93

b 3) 0,7% (sete décimo6 poí ce o). po. cada daa de alraso subsequeírle ao 3oo(tngésimo), sobíe o valor da pane do Írmecamento ou s€íviço não reatizado.

h) CoíÍpíovado impedinento ou reconhecida íoíçâ maaoí, rrêvidamefle juslificâdo ê âcát6 p€la Adminastraçáo do Óígào, a licitranle vencedr-a fcará isenta dás

penelidade§ mencronadas

e) suspensão temporána do direilo de paíticipaí de licrtiáção e impedimento de contretaí com o(a) MUNIC|PIO OE POSSE, peto píazo clê até 2 (dors) ânos.

f) declaraçáo de inidoneidade para licitaÍ ou contratãr com a Adminastreção Públicâ, ênquânlo peídurarem os motivos dêlêrminantes da puniÉo ou atê que sêta
promovida a rêâbilitaçáo, pêÍânte a próp â aúoric,adê que ãdicou â tenelidac,e. que seíá concedidâ sêmpíe qúe a contÍetada íessercií a Administraçáo pêlos

píe,uizos Íesullántes e aÉs deconjdo o prezo da sançâo aplicâda com base nâ alineâ anteÍioÍ.

CúUSULAoUARÍA- oA UnLEAçÃo oA AÍA E oos PREços

4 1 Poderá utilrzâr-se daAla de Registro de Preços quâlquer óÍgào ou enlidadê daAdminrstração que náo tênha pârtiopado do ceíame, mêdiânle pÍéviâ

consLrlta ao óÍgão gerencrâdot desde que devidamenle comprovada a vantagem ê respeitadas no que coubet as condi@s e as Íegras eslabelecidas na Lej no
o 8 6m/1993 e Decreto Fe{Íeíal n'7 8922013, bem como deveráo sêÍ obseNadas ás condições eslâbelecidas no inslÍumento convocâtôoo

4 2 Câberá ao ío{necedor bênefcráíio dâ Atâ de Registro ale Preços obseÍvades a condr€o nela estâbelecdâs optar pela acettâção ou não do Íomectmento

dêcoÍente de âdesâo, desde quê não prejudiquê âs obrigaçôes pÍêsenles e íúluras decoíentes de ata, assumidas com óígâo geíenciador

4 3 As aquisiçóes ou contrataçôês edicionaas a que se íeÍeíe o item antêíor nào poderâo exc4deÍ, por ó1960 ou entidêde. a cêm por cento c,os quantitativos dos

ilens c,o instrumento convocâtóio e registrados na ata de Íegastro de pÍêços pâre o óígào geíenoador e órgâos particrpântes.

44 O quantrtatlvo decorente das âdesôês â ata dê reEslío de preço6 nào poderá excêdêÍ, na totâhdade, ao quintupio do quantitativo de cáde item íegistrâdo na

aia dê regrstro de preços para o órgào gerenaiado. e órgãos participantes, independêntemente do númerc cle óígáos náo pârtEipântês quê âderrrem

4 5 O píeço oGítado pêla empíesa súnááflâ da píêente Al,a de RegislÍo de Pí@s ê o especifcádo em Ânexo, de acoÍdo com a resÍÉc1iva dessificâ(áo no

Plegáo

4 6 Em câda Íomecimento decoíente desta Ata. seráo observadas quenlo ao pÍeço as cláusulâs e condaÇóes constantes do Eclúel n.. O 1 32022, Modalidade

PREGÃO PRESENCIAL que a precêdêu e intêgÍa o pÍêsente lnstÍumento decompromisso.

4.7 A c€da fomecimenlo o pÍeço unitárjo a sêÍ pago seíá o constanle da propo§ta apÍesêntada p€la empre§a

rntêgram

dâ presenle Atia. as quais tamtÉm a

cúUSULA QUI}íTA - Do LocAL E PRÂzo oE ENTREGA

5.1 Os produtos objeto dê§ta hcilação deveÍáo ser entíegues nos prazos e preços estirruleclos.

5.2 A cadâ fomêcimento, o prazo de eâtrega do produto será acoÍdado peta unidâde requi

aetireda do emp€nho pelo foínecedor

cúUsULÂ sExTA - Do PAGAi,EiITo

ultrâpãssar 20 (vinte) dias coíidos cla

6 1 O pagamênto ÍeÍêÍenle âo Íomecimento dos produlos §eíá: CONFORME EDIÍÂ1. após píolocolização e âcêitâÉo da Nota Frscal/Fatura corÍêspondente.

devidamêntê alêstedâ pelâ comrssâo compêlêntê Parâ fins cle pâgâmento arnda seíá soliciteda a epresentâção das ceÍtic,ões n€galvas cle c,étnto íelalNâs a

lJniáo Estado, Municipâl ê ÍÉbalhista sendo que as mesmas devêrâo sempre apÍesentar data de validâdê poslenor á data de emissáo das íespectivas Notas

Fiscars

6.2 Na ocoíência dê rqeiÉo da (s) Nota(s) Fiscál(is), molivada por eno ou incorreções, o pÍ:rzo paía fagamento pássará a ser contado a panÍ da data dâ sua
ÍeapÍesenteçào

ô 3 Se houver atraso aÉs o prâzo prcvaslo as faturas serào pagâs âcrescrdas dejuros simples de molã dê 6010 (seis por ceoto)ao ano, âplicândcse a prêrala-

pela EmpÍesa

{

dae da data do vencimento até o eíeivo

Centi @ êAssinâtuÍa: 4kACSZ5SteX
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6 4 Nenhum pâgamento s€Íá eÍetuado á lacitante vencedore enquanto pendgnlê d€ liquidaçáo quâlquêr obrigaçào finânceira, sêm que isso geÍe diíeito á
âlleíaçáo de p.eços ou à coínpensaçáo Íinanceira.

6 5 o(A) MUNICIPIo DE PosSE, íeserva-se o diíeilo dê recusar ao pagamento se no ato dâ âtêstâÇáo. os mateÍiais nào esliveíem dê acordo com as
especiÍcaÇóes apresentedâs e âceilas

cúusulÂ sÉnma - DAAUToRtzAçÃo paRAÂoutstçÀo Ê EülssÃo Do EMpEt{Ho

7 1 .A aquisiçào do objelo da prêsênte Ata de RegistÍo de Preços sêrá aúoízadâ, @nÍoíme a necessidede, peto GesloÍ

7 2 Aemrssáo do empenho suâ retiÍicaÉo ou cáncelamento lotalou parctatseíá Eualmente aulorizadâ peto GestoÍ

7.3. As ádesões à Ata dê RêgistÍo de PÍeços seíão autoÍizadas pelo Ôr9ão GeíenciadoÍ. desde que obsêívadas as condiçôes estab€tecidas no instÍumento

cúusulA oÍAva - DAs DrsposçôEs Ft ats
I 1 lntegÍam esta Ala. o êdital de Lic.itação n o 01U2022, Modalidade PREGÂO PRESENCIAL e seus anex6, a(s) píopo6l,a(s) da(s) empíesa(s):

POSÍO MOREIRA- EIRELI CNPJ: 06.05O.724l0(Dl-26, clessiÍic€das no certame supranumêrado

82 Ficâ eleito o toro deste Municipio, pera diÍimií quâisquêr questõB decoíÍentes dâ utilizaçáo de presenle ata.

8.3 DO GESÍOR oAARP: Selá desagnado seryidor r$ponsável pelo acompanhamento e fiscalizaçáo quanto à comptêtâ êxecução do Contrato, @nforme exige
o inciso xX, do âí. 16 da lN n' 01í2012, do Íribunal de Contas dos Municipios do Estado de Goiás, na ausência ica designado o(a) sêÍvidor(a) Adetson José

POSSE/GO, 14 de Maíço de 2022

Equipe:

GIOVANNA NU sr

591 925 181 68

o_

i EOUIPE DE
u6 277 471,60

DE MELO
MEMERO i EOUIPE
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