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ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS N.. 027i2022.
:iilti,l n.il

R,.rt rea:
PREGAO ELETRONICO SRP NO 02612022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N'. n'2022030 - CPL

VALIDADE|I2 (dozê) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da Uniâo ou do Estado do Maranhão ou do
municipio d6 São BoÍnardo/MA

Pelo presente lnslrumento, o l\,4unicipio de Sáo Bemardo, Estado do Maranhão, com sede administrativa, na Prefeitura Municipal, localizadâ na

Praça Bernardo Coelho de Almeidâ, inscíita no CNPJ sob o n". 06.125.389/0001-88, representado neste ato pelo gestoí responsávêl
Í-RANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO, poÍtador da Cédula de ldentidade no 572348 e do CPF no 182.609.183-15, RESOLVE, .egiskar os
preços da empresa: ALTO POSTO ESA LTDA, CNPJ: 17.320.92710002-92, sediada na Rua Bernardo Lima no 2176 - Bairro: Faveira- São
Bernardo À,1A, CEP: 65.55G000, por intermédio de seu representante legal EDILSON SOARES CPF: 354.761.413-91, nas quantidades

estimadas na seçâo quatro desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classlficação poÍ elas alcançada por item, atendendo âs

cond Ções previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, suleitando-se as paÉes às noÍmas

constantes da Lei n". 8.ô66/93, Lei no. 10.520/2002, Decreto no 10.024119, lei Complemenlar no- 123i2006 e suas alteraçôes, e em
cônÍoÍmidade com as d,sposições a seguiÍ

1. DO OBJETO

1.1 *. Regislro de Preço para futura contratação de empresa para combustíveis e óleos lubriÍcantes para a Prefeitura de Sào Bernardo/MA.

1.1.1 - Este instrumento não obnga aos ÓRGÃOS E ENTIDADES a firmarem contatações nas quantidades estimadas, podêndo ocorrer
IicitaÇÕes especiÍlcas para aquisição do(s), obedecidas a legislaçào pertinente, sendo assegurada ao detentor do regjslro a preferêncaa de
ioÍnêclnelto en,qualdadê de condições.

z. ADEsÃo DE oRcÀos NAo paRTtctpaNTEs

21 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, podeíá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Admiristração inclusive

âLrtarquras Íêdêrais, estaduars ou municipais de óígãos públicos, estatais ou ainda de íegame própriô quê não tenha participâdo do certame

licltatorio mediante previa consulta ao órgâo gerenciador.

2.2 - Os órgãos ê entidades que não participaram do registro de preços, qúando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, devêrão

manifêstar seu interesse junto ao órgão gerenciador dê Ata, para que este indique os possiveis fornecêdores e respectivos preços a sêrem

praiicados, obedecida a ordem de classificâção.

2.3 - Caberá áo fornecedoÍ benêÍiciáÍio da Ata de Registro de Preços, observadâs 3s condiçóes nêla êstabelecidas, optar pêla aceitação ou

._ não do ÍoÍnecimento, independêntêmente dos quantitativos rêgistrados em Ata, dêsdê que o Íoínecimento não pÍejudique as obrigaçÕes

antêriormente assumrdas.

2.4 - As aquisiçóes ou contrataçóes adicionâis, náo podêrão exceder, por órgáo ou por entidade, a 50'/" (cinquenta poÍ cento) dos quantiiâtivos

regiskados na Ata de Registro de Preços durantê sua vigência, e ainda o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de prêços não

po'derá exceder, na totalidade, ao dob.o do quantitativo de cada item Íegistrado na ata de registÍo de preços para o órgão gerenciador e para

os órqáos participantes, indepêndêntementê do número de órgáos não participantes que, desde quê devidamêntê comprovada a vantiagem e o

cumprimento das exigências da legislaÉo vigente.

3-1 - O gerênciamento deste instrumento câberá a Prêfeiturâ Municipal dê SâÔ Bêrnârdo _ MA

3.2 - A Presente Ata terá validade de '12 (doze) mesês, contados a partir de sua publicação no Jornâl oficial do Estado/MA-

3.3 - A Secretaria participante desta Ata de Rêgistro de PreÇos é a Secrêtaria lvlunicipal de Administração:

4. DO CONTRATO

4.1 - O pÍeço a quantidade ê â especiÍicação dos se.viços ou produtos registÍados nêsta Ata enconkam-sê indicados na tabêlâ abaixo

Frh::
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LOÍE . í COtiíaUSÍlVElS

DÊSCÉçÃO

Gasolinê ComuÍÍl

Óleo Diesil S500

Ôleo oiesil S1o

ÍOTAL

LOÍE. 2 OLEOS E LUBRIFICANÍES

DESCTúçÀO

Fluido íreio Dot 4 - embelagêm 500Íil

Óeo 15w40 (APlCH4)- Balde 20lilÍos

ÓeoIubriÍicântê HD,to - Bâlde 20litíos

Oleo lubdfcante motor DieselTop Turbo _

TamboÍ de Gaaxa 20kg Chas§i 2

Óeo 90 GL5 - Belde 20 litros

Óeo ffi Balde 20 litros

AÍla 32 {GL 20 litros)

Ôleo 140 - Balde 20 litros

ut{D

Litro

LilÍo

Litro

V.U}IIT

7,59

7,19

7.35

uNo

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

V.UNtT

28,50

623,25

627.60

35,00

938,11

725,O5

517,20

166.50

928,11

QÍD

300.000

380.000
I

400.000

QTD

400

400

400

400

400

400

300

550

254

5. DA ENÍREGA

5.1 - Os itens íegistrados deverão ser executados conforme termo de referência do Edital de foÍma fracionada (se nêcessário) e conforme

ÍoÍem solicitados peio setor competente

5.2_oPrazomáximopâraenkegaserádiárioconformêsolicilaçáoepedidoefetuádopêlodêpanâmentodêcomprasdaPrêfeifuraMunicipal

- 
de São Bernardo - ÍúA

6. DÁs oBR GÁçÔEs DA coNÍRAÍaoA

6.1 - Execular o fornecimento dentro dos padíóes estabelecidos pela Prefeitura Municipal' de acordo com as especmcaÇôes do edital'

r.á"0o.*"úlr*"n0"-"" por eventuais preluizãJecoíÍenles do descumprimento da§ condiÇóes estabelecidas'

6.2_ prestar os esclarecimentos quê foíem solicitados pela prefeiiura Municipal, cr{âs rêclamaÉes se obíigam a atênder prontamente bem

como dar ciéncia mediat"m"nt" " 
po|. 

""ãr,tol 
á. quàlqüi"n"*"ridade que venlicar quando diexecuçáo dos atos de sua Íesponsabilidade;

6.3_PromovertodososmeiosnecessáriosàgârãntiadáplenaoperâcionalidadedoÍomecimento,inclusiveconsidêradososcasosdeqÍeve
ou pâralisaçãô de qualquer natureza;

6'4_AfaltadeqÚaisqueritenscujotoínecimênloincumbeaodetêntordopreçoregi§tÍado,nâopodêrá§êíalêgadâcomomotÚodêfoÍçâ
maior para o atraso, má exêcuÉo ou ine;;;uãoáo" 

""ruiço" 
oojeto deste edital e não a êximiÉ d;s penâl'dadas a que está sujeitâ pelo não

".^prlrn"nro 
do" prrtos e demais condiçóes aqui estabelecidas;

6.5 _ cornunrcaÍ intediatamentê a prêfeitura Municipal qualquer alteração o@rrida no ênd€reço. contia bancária e outras iulgadas nêces§árias

pdra o Íecebrmento oe correspondêncla

6,6-RespeitareÍâzercUmpriralegislaçãodesegurançaeAdmlnistlaÉonotrabalho,previstasnasnormasregularrêntadoraspertinentês;
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6.7- Fiscalizar o pe.íeito cumprimento do foínêcimento a que se obígou, cabendo-lhe, integralmenlê, os ônus dêcorrentes
se-á independentêmente da que sêrá exercida por esta PrefeituÍa;

al flscalização dar-

6.8 - lndenizar têrceiros e/ou à própria Prêfeitura êm cáso de ausência ou omissão de Íiscalização de sua pâde, pêlos dânos ou prejuízos
causados por sua culpa ou dolô, devendo a conkatada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observâncla às exigências das
autoridâdes competentes e às disposiçõês lêgajs vigentês;

6.9 - Fornecer os produtos. conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresenlada;

li.'10 - O atraso na execução caberá penalidade e sanções previstas no item 12 da presente Ata.

7.1 - Convocar a licÍante veôcedora para a retirada da Ordem de Fornecimento dos itens registíados;

7.2 * Fomecer à empresa a ser contratada todas as inÍoÍmações e esdarecirnentos que venham a ser solicitados relativamente ao objeto dêste
Edilâl:

7.3 - Efetuar o pasamento à empresa nas condições estabelecidas neste Edital;

7.4 - Notificar por escnto, à empresa contratada, toda e qualquer irÍegularidadê constatada durante o recebimento do ob.ieto;

7.5 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação ê quâlquêr obrigação. Esse lato
não será gerador dê direito a reajustamênto de prêços ou a atualização monetárial

7.6 - Não hâvêrá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;

7.7 - Fiscâlizar a execução das obrigaÉes assumidas pêlo contrâlado.

A, DO PÀEAMENTO

8.1 - O pagamento será efetuado até 30 dias após a emissão da nota liscal devidamente atestada pela Secretaria responsável;

8.2 - O ContratadoÍornecêdor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/Íatura, descriÇáo do item fornecido, de acordo com o especificâdo no

Anexo I e sua pÍoposla de preço.

8.3 - Caso constatado alguma irÍegularidade nas notas fiscais em Íaturas, êstas serâo devolvidas ao fornecedor, para ês necessáIias

correçóes, com as informaçôes que motivaram sua rejeiÇão, sendo o pagaÍnento reahzado após a ÍêapÍesentaçào das notas Íiscais em Íafuras

8.4 - Nenhum pêgamento isentârá o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades ê obrigaçôes, n€m implicará aceitaÇão

dê-f inrtivâ do Íornecimento.

8.5 - O Contratante não êÍetuará pagamento de titulo descontado, ou por mêio de cobrança êm banco, bem como, os que Íorêm negociados

com tercerros por intermédio da opêração de factoring";

8.6 - As despesas bancánas dêcorrentes de transÍerência de valoíes paÍa outías praças serão dê responsabilidades do Contrâtado.

9. DO REAJUSTAMENTO DE PREçOS

9.1 - Os preços registrados mante.-se-ão inalterados pêlo período de vigência dâ presenle Ata, admitida a íevisão no c€so de desequilibrio da

equação econômico Í nanceira inicial dêste instrumento a partir dê determinaÇão municipal, cabendo-lhê no máximo o repasse do percentual

deteÍminado.

9.2 - Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praücados no mercado, manterdo_se a difêrençâ

percentual apúrada énke o valor originalmente constante da proposia e aquele vigente no mercado à época do registro;

9.3 - Caso o preço registrado sejâ superior à média dos prêços de mêrcado, a Prefeitura solicitaÍá êo fornêcedor, mediante coÍrespondêhcia'

reduÇão do preço registrado, de forma a adequá-la.

g.4 - Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefe tura poderá Íescindir esta Ata e convocar, nos termos da legislação vigente' e

pêlo preço da primeira, as demais empresas com prêços registrados- cabêndo rescisão desta atâ de registro de preços e nova licitâção em

câso de fracasso na negociação.

9.5 - Seíá considêrado compâliveis com os de mercado os prêços registrâdos que forêm iguais ou inferiores à média daqueles apurados pêla

Prêfeitura.
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10. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REG'STRO DE PREçOS ;;a

10.1 - A presenle Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de deno direito, nas seguintes situações;

1. a) Quando o fomecedor não cumprir com as obnga@ês constant6s no Edital ê nessa Ata d€ Registro dê Pre@s:

2. b) euando o íornecêdor der causa a roscisão administrativa da Nota de Empenho decorÍênle deste RêgistÍo de Pr6ços, nas hipóteses

previstas nos incrsos I a Xll, XVll e Xvlll do art. 78 da Lei 8.666/93;

3. c) em quaisquer hipótesês de execuÉo total ou parcial da .equisição/pedido dos produto§ docorrente deste r€gistro;

4- d) os proços íegistrado§ se aprêsentarem superiores aos praticados no meÍcado;

5. e) por íazôes de interesse público devidamente demonstradas e justilic€das:

6. f) descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima.

'1. a) Por decurso de prazo de validade;

z Dos PREçOS

10.2 - Ocorrendo cârcelarnento do p.êço registÍado, o Íomêcedor sêÍá inÍormado por correspondência, a qual será juntada ao procêsso

adminislrâtivo da presente Ata.

10_3 - No caso de sêr ignorado, incerto ou inacêssívêt o endêreço do fornecedor, a comunicação será feita por publicaçáô no Jomal oÍcial do

Estado/MA. considerândo-sê cancelado o preço regi§tEdo a partir da Última publrcação'

10.4 - A solicitação do íornêceclor paÍa cancêlamênto dos preços íegistrados poderá não ser aceita pela Píêfêitura facirltando-se a esta nsste

caso. a aplicaÉo das penalidades previstas no Edital'

10.5 - Havendo o cancelamenlo do pre@ Íegistrado, cessarão todas as atividades do Fomecedor, relativas ao fomecimento do itêm'

10.6 - Caso a PreÍeilura nào se utilize da prenogativa de cancelaÍ esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspendeÍ a sua execuÉo e/ou

sustar o pagamento das íaturas, até que o Forneiedor cumpra integÍalmente a condiÇão contratual intringida'

i0. / - A Atd de Regislro oe PÍeços seíá cancelada aulonralicantente nas segurntes hipóteses:

,12. OAS PENAL'DADES

12.1-odescumprimentojnjustificadodasobrigaçÕssassumidasnostermosdesteedital,sujetaàcontratãdaamultas,consoantêocapute
é§ir á. ãã o, i"l às66/9á, incidentes sobre á valor da Nota de Empenho' na íorma sequinte:

1. a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de O2olo (dois poí cento):

2.b)apartlrdo6"(sexto)atéolim(edo1c]p(décimo)dia.multade04o/o(quatroporcento}'caracterizando-Seainêxecuçáototalda
otrigaçao a paÍtir do 11' (décimo primeiro) dia de ara§o

12.2_Sempreiuizodassânçóescom.nadâsnoaú87,l.lllelV,daLei8.666/93,pêlâinexecuÉotolaloupârcial-doobietoadjudicado,o
MunrcrDro de sáo Bem"roo. utr"r.. ou à"""";ãt"ri" rr,4uni"ipur a" s"rloe poa.ra, gaãnira, a prévia e amplâ delesa' aphcar à conFatadâ mtitâ

oe alé 1Oo/" (dez por cenlo) sobre o valor adjudlcado;

12,3_SeaadjudicatáriaserecusararêtiÍaÍanotadeempenhoinjustificadam€nteousênãoapresentarsituaçâorogularnoatodaigiturada
;;.;;;;i';;iluià u a'pla deíesa' suieitar-se-á as sesuinte§ penalidades'

12.3.1. [,'tulta de até 10o/o (dez por cênto) sobre o valor adjudicado:
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12.3.2. Suspensão teríporária de participar de licitâçôes e impedimento de contratar com o Município de Sáo Bemardo, por prazo dê até 02

(dois) anos, e,

12.3.3. Declaração de rnidonêidade para licrtar ou contratar com ã Administração PÚblica Municipal.

12.4 - A licitânte, adjudrcataria ou contrãtada que deixar de enhegar ou apresentêr documentração Íalsa exigida para o cedame, ensejar o

retaÍdamento da execuçáo de seu objeto, não mantiver a proposla, Íalhar ou fraudar na execuçáo do oontrato, comportar se de modo inidôneo

ou cometeÍ Íauc,e flscal, garantida prévia e ampla defesa, ficarâ impgdida de licitar e contratar com o Municipio pelo prazo de até cinco anos e,

se fof o caso, o Municipio de São Bernardo solicttará o seu descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Estado por agual período, sêm

prejuÍzo da ação penal correspondente na forma da lei:

12.S - A mLttta eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da Íalura a que fizeÍ jus, acrescida de juros moratórios

de 1% {ufir por cenlo) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a .ecebeÍ deste óÍgão da PreÍeitura Municipalde São Bernardo, ser-

lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco)dias uteis, contados de sua intimaÉo, para efetuar o pagamento da multa, após esse prazo, não sendo

efetuado o pagamento. seus dados serão encaminhados ao órgào competente para que seja in§crita na dívida ativa do Município, podendo,

ainda a PreÍeitura proceder à cobrança judicial da multa;

12.6 - As multas prêvistas nesta seção não eximem a adiudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prajuízos que ssu âto punivel

venha causar ao Municíp o de São Bemardo.

T2.7 - Se a Contratada nâo proceder ao recolhamênto da multa no prazo dê 05 (cinco)dias Úteis, conlados da intimaçáo por parte da Sec.etaria

t\,4unicipal de Saúde, o respectivo valor será descontado dos créditos que esta possuir com a SecÍetaria Municipal de SaÚde, e, se estes não

forem suficientes, o valoÍ que sôbêjar será encâminhado parâ inscíição em Divida Ativa ê execuÉo pela Píocúradona Geral do lúunicípio;

12.8 - Do ato que âplicaÍ penalidade cabêrá recu6o, no prazo de 05 (êinco) diãs úteis, e mntar da ciência dâ intimâção, podêndo a

Adrninistração reconsiderar sua decisão ou nesse pÍazo encaminhá-la devidamente infoÍmada para a apreciação e decisão superaor' dentro do

mesmo prazo.

13. DOS /LrCrrOS PEr{Árs

13,1 - As inÍrações penais tipiticada§ na Lei 8.666/93 §€râo objeto de procêsso judicialdâ Íorma legalmente prevista, sêm prejuÍzo das demais

cominações aplicávets.

14. Dos REcuRsos oRçaMENTÁRlos

14.1 - As despesas decorrentes dâs contratiâçóes oíiundâs da presenlê Atia de Regisiro de Preços, conerão â conta de dotâção orçamentária

doanoemcurso,oUdasdemaisquepossamviraaderirapresênteAta,ásquaisserãoelencadâsemmomêntooportuno:

1í DÁs DrsPosrçÔEs FrNÁrs

15.'l - As paÍtes ficâm, ainda, adstÍitas às segllinles disposigôesl

| - Íodas as alteraçôes que se fizerem n€cesúrias seráo rêgistradas por intormédio dB lavÍatuÍa de teÍmo aditivo a presente Ata de Rêgistro

de Preçog.

I _ vincútam-sê a esta Ata pêra fins de análise tácnica, jurídica ê decisão supêrior o Edital do Prêgão Eletónico lsRP n'.020/2021 e §eus

anexos e as propostas das licitrantes classific€das.

lll - E vedado câucionar ou utilizar o contrato dêcorrêntê clo presgnte Íegislro para qualquer opêração fiÔâncgila' sem previa e expíessâ

âutorizâÉo da PÍeíeitura

16. DO FORO

16.1 - As parles contratantes êlegem o FoÍo da comarca de sâo Bernardo, Estado do Maranhão, clmo competente para dirimií quaisquer

questôes oriundas do presente contrato, inclusive o§ câsos omis§os, quê náo pÚdeÍem ser resolvidos pela via administrativa 
'enunclando 

a

qualqueÍ oulro por rrars pnvllêgtado que seia

16.2 - e por êstarem de acoído, as partes Írmam a presente Ata, em 03 (tÍês) vias de igual teor e forma para irm só efeito legal' Ícando uma

via arquivada da §ede da CONTRAÍANTE. na forma do AÍ1 60 da Lei 8'666/93'
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São Bernardo - N,,lA, 07 de Junho de 2022

Preíeilura Municipal São Bemardo

FÍancisco das Chagas Carvalho

AUTO POSIO ESA LÍDA

CNPJ: 17.320.92710002-92

EDILSON SOARES

CPF: 354.761.413-9'1

Representante

I

Anor Va4cane Pcssoa dos Santos

Código de idannãcação 0c386088c697 361d0'§a11 s16N1'7353d8801 1

30i31



OOi, - São Bemarúo, &rt, í 6 de Jun de 2022 ISSN 2764.64t8 | Âno XVI Edlção " Nâ arl8

Diário Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo

l-T..*':Sittl$_
:')'na: l(l J
'.,f xca: ,{

-§§? \

3/sAo
Gôvêrno M unicipâl

JOÃO IGOR VIEIRA CARVALHO

PÍêíeilo

Adriana da SIva Portela
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dom@6aolremaÍdo.mâ.gov.br

E-mail Parâ contalo
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