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aTA DE REGTSÍRO DE PREÇOS - r{.070/2021

aÍA

rio Í\/Unicipal
a d nlntstraüao

DE REGTSTRO DE PREÇOS - N.070/202í

Ata de Têgi3tÍo dê piêço, p.Tâ REGISÍRO DÊ PREçO PARA FORNECIMENTO OE COMBUSÍVEL EIí POSÍO DE ÂSASTECIMENTO, TRECHO BR.O2O

-

Pov. SANÍA itaRn À FoRMosa.
ModâIidedê: PREGÃO PRESENCIAL

Procsso ?{o:6293/202í
Velidâdê:

12lle§6.

13 3Oh do dia 12 de novembro de2O2l, no/â MUNICIPIO DE POSSE, rêuniram-s€ no(a) SALA DA COMTSSÂO PERMANENTE
DE LICITAÇÀO, situada á AVENIDÂ PADRE ÍRAJANO 55 -CENTRO CEP 73 goGooo, inscrito no CNPJ sob o n" 07 892.71110001-67 e PíegoêiÍa ê os
mêmbros da Equipe de Apdo. Íros teímos cla Lei Federâl n' 86eÉ/1993 e dâs c,emais noÍmas legaas aplicáveis, conÍormê a classificáçáo dâs píopostas
apíesentaclas no PREGÂO PRESENCIAL. Edital de LicitaÉo n Og3r2O21 do resultErdo do jrrlgamênto chs P.opostas de Píeços, publicádâ na rmprensâ dcial do
Múnrciplo. sem píejuizo óe out6s Íormas de úwlgaÉo e homologada pelo(a) S(a) Claudiâ Alves Macedo. do processo a€jma Íeferenciado RESOLVE rêgistÍaí
o§ pÍêços parâ objeto Reqslro de Prêço§ para ftíura e evênlual compla de REGISÍRO DE PREÇO PARA FORNÊCIMENTO DE COMBUSTiVEL EM
POSÍO DE ABASTECIMENTO, TRECHO BR-020 - POV SANTA MARTA À FORMOSA. nâ modatidacÍê PREGÃO PRESENCTAL N O7O12O21. tiw menoÍ preço po.
Às

em, lendo por Ínalidade o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, pera elender o(a) MUNICIPIO DE POSSE, tendo sido o(s) referido(s) preço(s) oíerecido(s)
pêla(s) empÍesâ(s) cujâs propostas íoram(foi) classifcâda(s) e dêc]âíada(s) vencedoía(s) no certame acima numerado, como segue:

Fomêcedor

POSTO MOREIRA. EIRELI

CPF/CNPJ:

06.050.72410001-26

LO1E

llEI

11

1

DEscRrçÃo rÍEir
DIESEL S

MARCA

QTDÊ VÀLoR u[ITÁRo
25 924 2104
5 8900

UND

LÍ

1O

VÂLOR TOÍAL
152 ô93.5Sô9

oqelo RegistÍo cl€ Preços paía lirtuíâ e eventual coínpÍa de REGISIRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO OE COMBUSTiVEL EM POSTO DE
- POV SANTA MARIA À FORMOSA para a s€de do(e) MUNtCtPtO DE POSSE nos reÍíos do âí 15. Í. da Lei oc

ABASTECIMENTO. ÍRECHO 8R-020
8 666/93

cúusulA sEcuNoA - DA VÂL|DADE E Do REAJUSTaMENTo oos pREços
21 A presenle Ala de Regislío de Preços terá a validade de 12 meses. §em âllerâção

dos quânlitativos oígrnalmente regstrados, conicrme necêssidade

dâ

AdmrnrslreÇáo

22

Ouídnle a ugêncie da Ala, os preço6 rcgisttados seíão fxos

pÍevrslas na alinea'd' do rnoso ll do

23

âí

65 cla Lei

n

o

e

rraea|ustáveis, excêto nas hipóteses de@rentes

Mesmo comprovada a ocorrência de situâçâo píevista na alínêâ'd" do inciso ll do âít65 dâ Lei

oplar porcencelaÍ aAla e inioaÍ outro pÍocesso

e devidâmenie coanpÍovadas das s[uâçóes

8 666/93 ou de reduçáo dos prêços pÍatEádos no mercádo

n '8.666/93,

a Adminrslração

conveíiente poderá

lic[alóio

24 Compíovadã a íedução do6 píêç6 píetacedos no meícâdo nas me3mas condições do regastÍo. e cMnido o novo
ÂdministÍaçà), o Píoponênle regi§lÍado será conveádo p€lo(â) MUNICIPIO DE POSSE. para a dêvide altêrâção do valoÍ Íegrstrâdo em Ata

a ser

pago pêlâ

25 Duranle o prazo de vâhdaóe desta Ata de RegisÍo de Preço, o(a) MUNICIPIO 0E POSSE. náo será obngada â Írmer as contratiaçóes quê deta podeÍão
advir facullando-sê a realizaçáo de licitaÉo especiÍcâ peÍa a aquisiÇào prelendidâ, s€ndo assêguíado âo beneiciáno do íegislro prcÍerência de tornecamenlo em
igualdadê de condiçôes

cúusulÂ
31

TERCETRÂ

Com tulc{o no

- oas sa}lÇô€s

aíigo

r

da Lei 10.52cy2002 e a.tigo6 86 e 87 da Lei

oo

8.664$, a Administraçáo poderá, giarantida e prévia dêfesa, apticar aos licilantes dou

adludacatários es sêguinles penalidâdes, sem prêjuizo das íespoítsâbitidades civile cnmanal:

a) Advertência, nos cesos de

mênoígravidade,

b) Multa

b1) 10% (dez poí cento) sobíe o

valoa

de nota d€ empeího ou do contrôto em câso cle descuíhpíjmenlo total da obíg6çáo, inclusive no da recusâ

do

adjudEatário êm fimâr o contíato, deotro dê os(cinco) dias conlaclos da data de s{ra convocâção;
b 2)0.3% 0rê§ décimos poÍ cento)ao diâ, âté o 30e (ügésimo)dia de atraso, sobre o vâloí tolâlda parle do Íomecimento ou serviço não íeâlizado
b 3) 0,7% (sete décimos poí cento), por cáda dia de alíaso subseqilente ao 30e(figésiÍno), sobre o valor da

CênÍ

@

êA§§râêtuÍa o3sf$Zsabx

Em{úo êm

paíe

do íoínecimento ou serviço não reelizado.

Pâg{ÍE

1€Y11/2021

s(
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Comissão

F-

Pregã

POSSE

d€

07 892 71110001-67

c) As mull,as pÍevrstias na letíâ 'a' c,€ste instíumenlo podeÉo, a critério da AdministãÉo, seÍ adicadas i§oladas ou coniuntâmentê com outras sânçôês,

a

depender do grau de rníÍaçáo comêtida pelo adiudacaÉno;

d) Quando aplicadas. as multas deveráo ser pagas espontâneameole no prazo márimo de 05 (onco) dias úteis ou sêrêm deduzadas do valor coíresgondenle ao
vâlor do foÍnecimenlo, após prévio processo adminislrâtivo, gaÍânlidâ â amplâ defesá e o conÍaditório ou, ainda, cobíâdâs judicÉtmentei
e) Suspensáo temporárie do dirêilo dê participar de lacilaÉo e impêdimeítode contratrâr com o(a) MuNlClPlO DE POSSE, pelo pÍazo de alé 2 (dois)anos;

Declaíação de inidonedade para licitâr ou conlralar com a AdminastreÉo Públicá, eírquanto peÍdurarem os molNos detêrmnantes dâ puniÇáo ou âté que
sejá píomoüda a leabilitação, peranle a píópia âutondade que aplicou a penelic,acle, quê seÍá concedida sempÍe que a contreiacla ressarcir a AdÍnrntstraÇão

0

pelos pre,uízos resultantes e após dêcoÍndo o prezo da sançào aplicáda com bâsê na alinea arÍenor

g) Além dâ§ Fnâlidâdês olâdas, a llil,ante vencêdorâ ficará sureitâ ao cancelamento de suâ inscÍiçáo no CâdastÍo de Foínecedores do(a) ÍltUNlClPlO
POSSE, e. no que coubeÍ, às

clemâas

pêmlidades íef€ridas na Ler

DE

8.e15€,/S3

h) Comprovado tmpedrmenlo ou íeconhecidâ força maior devidemente lustrficedo e aceilos pela AdministÍação do Ôrgào, a lrcitante vencêdora ficâÍá isentâ das
penaldâóês mencionadês

i) As sânçóe§ de

advertêncaa

e

cle impedimeíto dê licitar

e conireter com a AdminislÍaçáo do(a) MUNICIPIO DE POSSE, podeÉ ser apticadas â tiotanle

vence<,oÍa jontamentê com a de multiâ, desconbndcâ dos pagamenlos a serem eÍêtuâdos

CúUSULAoUARTA- oA UTILIZAçÃo DA
4

1 Poderá ulilizâÍ-se

ÁTA E

Dos PRÉços

da Âta de RegisÍo de Preços quâlquer órgáo ou entjdade da AdminisÍeçá) que náo tenhã particrpado do certame, mêdiânte prévia

consulta ao óÍgão gerencjadoÍ, desdê que deüdamente comprovade â vantagem e, rêsperladas no que couber, âs condçôes e as Íegras estabelecac,as na Lei no
o

8 666/1993 ê Oecreto Federal nó 7 8922013, bem como deveráo 3êr observadas às

condi@s estabelecides

no rnstÍumento convocátóÍio.

ê

4.2 Cabêrá

ao Íomecêdoí bênefdáíio dâÂta
RegislÍo de Preço§, obseívadas a condrçáo nêla estabel€cidas, oplaí pela aceitação ou não do ÍoíÍrêcimento
dêcoírenle de aóesâo, desde que não pÍejúique as obÍjga@s píesentes e Íúures cbcoíÍerÍles da âta, âssumidas coín órgào gerencrâdoí

4 3 As aquisçôês ou contretações adicionais a que sê reíere o ilem anlenor nào podêíáo exceder, por orgáo oo enll(,ade, a c€ín por cênlo dos quantitaüvos dos

[ens do rnstrumento convocâtóÍio e registredos na ata de íegistro de pÍeços para o ór9áo gêÍenciedoí e óígáos paúopantês

44

O quanl tativo deconenle dâs âalêsóês à ala de registro de preços náo poderá excede( nâ lotalidade, ao quintuplo do qúanlilativo de cade ilêm registrado nâ

ata dê regislío de prêços parâ o órgâo

4.5

geÍência«Í

e óígãos paÍtcipaôtes, rndependentemenle do númeÍo de óeáos náo pârticipântes que adenrem

O pÍeço ofertado pela empresâ signâláÍia dâ pÍesente Ala de Registro dê Preços é o êspecificádo em Anexo, de acoÍdo com a Íespedva classiícâçáo no

Pregáo

4.6

Em cada íoínecimenlo decoíÍente desta Ata, seíáo otservadas. quanto ao preço, as cláusulâs e condiçóes constiántes do Eútat n ô o7o/202

1 ,

PREGÀO PRESENCAL, que a precêdgu e inlegra o presente inslÍumênto cte comFomisso
4 7 A câda f'rnecjrnenlo, o píêço uniÉíio a sêí pago

s€é

o coGtante da píopocta apÍesêntada pela êmpíesa delentoía da píesente Ata, as qua§

antegrâm

cúusu|.A ourirr^ - Do Loc^L

E

pRÂzo DE EIITREGÂ

5

1

Os píodrrlos oqeto desta lotaçá) deveíào ser entrêgues nos prazos e píeço§ estipulados

5

2

A câdâ Íomêcimênto, o prezo de êfltÍega do produto será acodado pela unadade requasitantê, náo podendo, todavia, ultrapassar 20 (vinte) diâs coíridos da

Íeliíedâ do empenho pelô fohecedor

cúusulA sExrA-

Do P GAMET{Ío

1

O pagamento íefercnte ao Íornecjmêíto dos prodúos será: CONFORME EDITAL, após potocolizaÇão e aceitãçào da Nota FiscâUFatuÉ conespondmtê,
deúclemenle âtestada pela comissáo competente. Paía fns (b pagemento ainda sêá soiicitradâ a apíesenteÉo dâs ceítidó$ neg6tivas cle détito relatjvas e

6

t ni&, Estâdo, Municipal

e Írabalhistâ, sêndo que as mesmas deverâo sempíe apíBentaí clata de validade posterioí à data de emissâo das respeclives Notâs

Fscais
6 2. Ne oco.ÍêrEia de íeiê*Éo da (s) l{ota(s) Fiscal(is), motivâde poí êíÍo

or iíroíÍe@s, o píazo para pegameflo pêrsa.á

a seí contádo a pertjr da deta da sua

ÍeapresentâÉo
6

3

Se houveí atràso epó6 o píazo previsto, as faturas

seéo pagas agesodas

de juros simplês óe moÍa de 6% (sêts por cenlo) âo ano, eplicandcse a

píêratâ-

die da dâta do veírcimento alé o efelivo pagamento, desde que solicitado pela Empresa

Cêntr @ e-AssrnatuÍa 03Sf$Z58teX

EÍnftdo em 19/11/2021
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6

4

de

07 492 7'11t0oo1-67

Pregão

Nenhum pagamento será eÍetuádo à licitantê vêncêdora ênquanlo pendênte dê lquidaçáo qualqueí obngação frnanceira. seín que isso gere drÍeito â

cúusuL^ sÉTt

a

-

DA

AUToRtzÂçÀo paRA

E

^OutstçÃo

7 1 Â aquisrÉo do objeto da pÍesente Alâ de Registo
7

2

ê

E ssÂo

Do EllpExHo

Preç6 seráo autoíizadas. conÍofie a necessdade,

peto Gestoí

A emissáo do empênho, suâ rctiíicâçáo ou cancêlamênlo, total ou paroal seÍâ iguelmentê autorjzada pelo Geslor

7.3 Âs âdêsõês

â

Ata de Registro de Píeços sêíào aúorizadas peb ÓÍgáo Geíenciador, desde qu€ obseruadas as condiçóes êstabetecidas no instrumento

convocalóíio.

cúusut-a orrava - o^s DtspostçôÉs Ftl{Ats

I

1

lntêOram esta Ata, o edíal de LÉitaçào n

'

07cu2021 . Modalidade PREGÀO PRESEI{CI,AL e sêus anexos. â(s) píop6ta(s) da(s) empíesa(s)l

POSÍO MOREIRA- EIRELICNPJ: 06.050.72110001,:6, ctessii€das no cêrtrâme supra numêracb

82 Fra

eleito o íoro dêsle Municipro, parâ diíimir quáisquer questô€s decorÍentes da utitizâçào da presenle aia

8.3

DO GESTOR DA ARP: Será dêsignado servidor rêspo.rsável pelo acompânhamento e íscâlizaçáo quânto á compl€ta execuçáo do ContÉto, conforme ex€e
o inoso XX, do art. 16 da lN n' 015/2012, do Tíibunal de Contas dos Municípios do Estado de Goaás, na auséncia íicá designado o(a) seÍvidor(a) Geovana Atvea
de Melo.

POSSE-/GO 19 dê Novembrô dê 2021

Equipe

GI
591

18

60

/EOUIPE DEAPOIO

ContÍatadas

§R

POSIO

d.!

ILENE TEIXEIRA DE ARÁUJO

COM PRocURAÇÀo
972 435 401-63

Centi @

êAs$natÍa: o3sf,izs8tex

Palna
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SecreteÍra de

,

@t s au de
Secretaria Municiprl de Saúde
CPNJ- 07.892.7

PORTARIANeOIT

/2021

1

/000 1 -67

I

DE 04defaneirode 2021.

a srcnstÁRlR MUNtctPA[ DE seÚDE, no
Uso de suas âtribuições legais

RESOLVE:
a servidora Geovana Alves de Melo, inscrito no
gestora
de contratos do Fundo Municipal de Saúde, para
CPF nq 005.833.821,-77, como
gerenciar e execução dos contratos conforme determina o Art. 67 daLei8.666l93.

ArL 10 Nomear

Revogadas as disposições em contrário, estâ Portariâ
entrará em vigor na data da publicação.

Art. 2e

Registre- se
Publique -se
Cumpra-se

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
POSSE, Estado de Goiás aos (04) dias do mês de |aneiro de 2021.

Ianine

m Antkiewicz

de Saúde
secretárla
Deoeto n' 004/2027.

