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FOLHA

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO^DOS PATOS, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ/MF ns 06.089.668/0001-33, com sede na Avenida Getúlio Vargas, ns 135, centro, CEP.: 65.665-
000, São João dos Patos/MA; por meio da Secretaria Municipal de Administração, neste ato Representada pela
Thuany Costa de Sá Gomes, brasileira, portadora do R.G. nS 031146072006-1 (SSP/MA) e CPF ns 038.921.083-
82, residente neste Município de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, neste ato denominado simpiesmente ORGÃO
GERENCiADOR DO REGiSTRO DE PREÇOS, reaiizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO NS 20/2021, tudo em
conformidade com o prbcetso, administrativo n®: 3008030/2021, nas ciáus^uías e condições constantes do
instrumento convocatório da iicitaçãO'Supracitada;e^a respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços da
empresa RIBEiRO&FÈRNANDES LTDA, inscritamò CNPJl n^ 03.549.504/0001-53,'jestabeleciã ná Av. Presidente
Médica, n9 1740; sede, CEP.:j65.665-000," centro, São João dos Patos/MA, neste"ato.representado peio Sr. Güson
Ribeiro Fernandes,;-brasileirp, portador do R._G.;Í102844 {SSP/Pi) e CPF nS 470.349.633-04, atendendo as
condições previstas rio instrumento convocatório e^a^constantes desta-Ata de Registro de Preços, sujeitando-
seas partes às normas constantes das Lels .FedJrais£ri?'8]666/93;40.52p/2002j Decreto .Federal ns 7.892/2013
edemais iegisiações apiicáveis, eem confdfm'dadeKm_ãstlisp^içQès^ seguir; tu;- \ !

—„—i jL ]uii....-L [
(CLÁUSULA PRIMEIRA-OBJETO " . jLi^ ' ] _ I

\\ w.--1.1. Apresente Átã estabelece asciáusulàs e condições gerais pàra.b Regíhrd,çié Preços pára Futura e Eventuai
aquisição deCombustíveis para atender as.hecessidãdés'das 'diver5af5ecVétan^ do iVIunicípio.de São João dos
Patos/MA, conforme especificações'do Termo de Referência-'-Anexo VdofEciitái de Pregão' Eietrônico para

I - j u ' —1« \ \ ||i r> Si ?
Registro de Preços-ns 20/2021, constituindo assim,-em.documento vinculativo éíòbrigaciohái às partes.

; -i i ' '-i 1 - . ; M

mUSULA SEGUNDA-!dOS DOCUMENTOS INTEGRANTES
-

Si
.//

2.1. Faz parte integrante desta^Àtà tpclps\os''documentos e instruções que compõem o Pregão Eietrônico para
Registro de Preços risj 20/2021"/^çpmpiètaridp;^ para todos^pVfmsi Je de sua
transcrição, obrigandorse ás pártes'è)TÍttòdós"os:seustérmosr^-' 1

— LIraJoosICLAUSULA TERCEIRA -]DOS PREÇOS RE_GISTRApOS_

3.1. Os preços dós produtos-estão registrãcJõs nós_^termpi^a;prp^psta vencedora do-Pregão Eietrônico ns
20/2021-Sistenia de Regikro de Preços, conforme oVabeia (s) abaixo: ,

ITEM ! 1 DESCRIÇÃO . . • UNIDADE ^ QUANTl. II (v. UNIT. 1 J V. TOTAL
1 Diesei SIO ll Litro^ , 270.000 ^ .1=R$ 5,22 S /R$ 1.409.400,00
2 Gasolina Corriüm Litrói 70.0Ò0 í;1 •R$ 6,66^' R$ 466.200,00

" "TOTAL: R$ 1.875.600,00

3.2.0 preço contratado será fixo e irreajustávei, ressaivado o disposto na ciáusula sétima deste instrumento.

3.3. A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão
advir, facuitada a reaiização de iicitação específica ou a contratação direta para a aquisição ou prestação de
serviços pretendida nas hipóteses previstas na Lei n^ 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao
beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
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3.4. Os preços, os quantitativos, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como as possíveis
alterações da presente ARP, serão pubilcadas no Diário Oficiai, na forma de extrato, em conformidade com o
disposto no parágrafo único do artigo 61, da Lei de licitações.

mUSULA QUARTA - DO PRAZO DEVIGÊNCIA DAÁTADE REGISTRO DE PREÇOS

folha n

Robri

•I ItLei ^

I I
4.1.0 prazo de vaiidade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contínuos, incluídas as eventuais
prorrogações, contados a|partjr da data de sua publicação no Diário Oficial, conforme inciso III do §3S do art. 15
da Lei n9 8.666/93. i ,

ICLÃUSUIA QUINTA - DAÍÊ^CUCÃO DOS SERVIÇOS —:jnr—
115.1. Os serviços deverão ser executados, na especificação, quantidade e periodicidade especificadas no Edital,

Termo de Referência - Anexo^ Ienesta ÃRP, sendo que a.inobsetyâncta destas condjções implicará recusa sem
que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. Os serviços deverão ser executado e está em
perfeita condições.e deijacordo com oTernio de Referência e a proposta apresentada, sob' pena de serem
refeitos. i ! '''

*!%> V

'.CLÁUSULA SEXTA- DO PAGAMENTO ^

6.1. Os pagamentos referente àos^erviçòs executados objeto dá-^resérite Âta-'será efetuado nos termos do
edital da iicitação e anexos.."' /\ '~il Íí \( // | í

' .j : [j •' : '! '
'rt Al icl II A cériiv/iA _,rt A ai TCDArX/^ no ODcrn DDATi/^Artf^ hi/^ Àiicor cin/A Dccm iii foni/^ rtA cm ia^ã/^XLÁUSULA SÉTIMA - DA^ALT
ECONÔMICO-FINANCEIRA

•RAÇÃO DO PREÇO PRATÍCADO NO MERCADO EÍDO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO

X... ipjí'7.1. AAta de Registro de Preços nâ,o^poderá.sofrecacréscimos:rios;quantitatiyos;fixados. Inclusive o acréscimo
de que trata §1? no art.Jes da Lei-ns 8.666/93. - í/f il i ' í 1

! 1 I ^ :y /// £l; i lir. da; Ata;--ps'valores'registrados serão fixos e jrreajustáveis, exceto nas hipóteses,

idas,|de:ocorrência\de'sÍtuação previstá'.na^alíriéá inciso II cio àrt. 65 da Lei ns
.L ú j r-_ • t_ r ij ' ry*'! !

7.2. Durante a vigência da

devidamente cohaprovadas.
8.666/93 ou reduçãp dos preços praticados no mercado.^ ^ /-'x'

' ' •'C—-s.' '
\ • I í f >7^-'' ~ V. /'• II -.7.3. Mesmo comprovada a QCorrêncJa.de^situaçãp,previstafharaiínea:"d"<dp iriciso 11 do art,j 65|da Lei 8.666/93,

o Órgão Municipal responsável, sejulgárlcóiívéniente; podefá-optarlpór cancelar a Ata e iniciar outro processo
licitatório. i \\//

í

I, • { j i
7.4. Os preços registrados poderão ser revistos ern decorrência de eventual redução dos pVeçps praticados no
mercado ou de fato quejeleye ocusto dos bens registrados, cabendo aRrefeitubjõrgão Gerenciador) promover
as negociações junto,aos fornecedores, observadas as disposições contidas na àlínea "d" do inciso li do caout
do art. 65 da Lei nS 8.666. de 1993.

7.5. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o
órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados
pelo mercado. j !

r

7.5.1. Os fornecedores' que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

7.5.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classificação originai.
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7.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumpriro
compromisso, o órgão gerenciador poderá:

I

7.6.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de

Rubfítí

uíuceí^

fornecimento, e sem ap
apresentados; e

icação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes

7.6.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

7.7. Nãohavendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogaçãoda respectivaAtade Registro
de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

. .r?'"
j 1

7.8. Será considerado preço de mercado, os preços que forem Iguais ou infenofes à média daqueles apurados
pela Prefeitura Municipal de SÃO JOÃG DOS PATOS/MA para determinado iteníl v,• j

; I " ' li';'-
7.9. Emqualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticaidos no mercado,
mantendo-se adifeVençapercentual apurada en^o^val^r^riginalmente constante da proposta do Fornecedor
eaquelevigenténo mercado;ã época do registro.';^| if , I |

7.10. As alterações, de preçpSj oriundas dà-revisão, no.çaso 'dê\deSequll{fario.da^eq^^^^ econômico-financeira,
serãopublicadas no Diário Oficiai.- V"/' j ] I '

' zLLLUJl P"t 1^; _ N* 'i j
ICLÃUSULA OITAVA - DOCancelamento dÃ ata dê regu^ro de p^éçõs.

"•'Aii-...

w:8.1.0 fornecedor terá seu registro, cancelado pela Prefeitufa^Municipal de SÃO,-JOÃO DOS PATOS/MA quando:

: •] 1 (O ji. i|; i!
8.1.1. Não formalizar a Ata de Registr.o de preços,,semJustificativa:aceitável;. V j , 1 1

í ' IJ. JM ií ... \ . D-! '• "í''
8.1.2. Descumprir as condiçõesdaAtà de'̂ Registro de Preços; //;'• i; : {

• ;í í' -Wyv " ri/'-' //.'• I
' li '̂ ^l' V„ (a /r- - //f "ifl j ' f

8.1.3. Nao aceitar reduzir séus:pr.eço5Tegistradjos na hipótese;^de-se/tornarern,'superiores aos praticados no

I. 'I
8.1.4. Estiver suspenso de participar dé jicitaçãdreJmpedídó^dexóCtratãriòmíó municfploj nós termos do art.
87 da Lei 8.666/è3; " I .1 k- ' :.V '.Z ^

U8.1.5. For declarado Inidôneq para licitar econtratar còm aÃdmlnístraçãb nos termos do art! 87da Lei 8.666/93;

8.1.6. For impedido de licitar e contratarcom a Administração nostermosdo aVt.iiy.s, da Lei|lp.520/2002.

8.1.7. Não receber a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo
sem justificativa aceitável;

estabelecido pela Administração,

8.2. AAta de Registro dé Preços poderá ainda ser cancelada pela Administração unilateralmente, nos termos da
legislação pertinente, ernespecial pela ocorrência de uma das hipótesescontidas no art. 78 da Lei ns 8.666/93;

' i

8.3. O cancelamento dé registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será
formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

8.4. Ocancelamento dq registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito
ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
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8.4.1. Por razões de interesse público; ou
I I

8.4.2. A pedido do fornecedori

folha

RiibftCà^

CfTIlUêíW

8.5.0 fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço quando:

8.5.1. Comprovar estar irnpossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de fato superveniente
que venha comprometer á perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior;

I (
í 'I

8.6. A solicitação, pelo | fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com
antecedência mínima de[15 (quinze) dias, instruída com a comprovação do fato ou fatos que justifiquem o
pedido, para apreciação, avaljáçãp edecisão da Administração Pública Municip^á. J, - ~T {

• l
•í „8.7. Ocancelamento do regis^tro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa quando

motivada pelaocprfênciajde
nona deste instrumento.

ifração cometida pela empresa, observados os crltérips estabelecidos na cláusula

8.8. Da decisâordá autoridade cõmpetentèfdo órgão gèíenciadpr se dará corihecimentojfaòs fornecedores,
mediante oenvio de correspondência, com avisb^de fècebjmentp,,ê/ou publicado ha imprensa oficial.

•1 II .vj. . T"J \ i
8.9. No caso deser ignorado] iricertb pu inacessível o"endereço dO'fornecedor,-a comunicação será efetivada
através de publicação naMm^Véhs^òfíciãl, coh^erj^do-|e canceladp.o^^Vêço .registrado, abbntar do terceiro
dia subsequente ao da publicaçãô.xy'' /í\^\ " í ' ^ II

i Ml \u y- i i

•1

j.-,--,,-w™.jnte desta lietação^será e^i^taí^automaticamente; por8.10. A Ata de Registro de F^.reçqs\decorrente desta iic
prazo de sua vigência, v

^' 1
! N

^ÜSULA NÕNA--DAS10BRIGÁCÕES DÃ^èENEFICIÁRIADA AfÃ~

i J ,i .'
9

•l< .1.
1'

decurso do

.1. Aempresa beneficiária do registro dé preços fica obrigada^a:''-'" /// rh i • f I
: I J -VV// ! ]

9.1.1. Assinar a j^ta de Registro de.Rreçpis, fêtiràra respectiya nota desempenho e/ou contrato ou instrumento
equivalente, no prazo máxlnio de 5'(cinçò).dias útèis^íontaclp da'convocação;; ; v̂ j !

':i 1 •'—^ V'"• 1 i; li'', ü ?

" í —condições'ácófda~dáSi..nas quantidades.sòllcrtadas,;na forma .Üéfinida no edital e9.1.2. Executar o

seus anexos;

]
\ \ /

\ f

9.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente aos órgãos gerenciadores e
participante(s) e/ou aterceiros, decorrentes dè sua culpa oü dolo quando dajintrega do objeto, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade a ilscalização pu o acompanhamento pelo!contratante;'''

.!> '

9.1.4. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5'(cinco) dias còrrido's, a contar da notificação,
documentação atualizada de habilitação e qualificação cujasvaiidadesencontrem-se vencidas;

I

' 1
9.1.5. Responsabiiizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantesda contratação,e ainda pelosencargos
trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que
os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com o contratante;

9.1.6. Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da contratação;
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9.1.7. Substituir produtos,|às suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da notificação, por
produtos com características é garantia estabelecida no editai e seus anexos;

i 1
9.1.8. Manter preposto, áceitb pela administração, durante todo período de vigência da ata de registro de
preços, para representa-ia sernpre que for necessário.

t

9.1.9. Comunicar a fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas
execução do objeto ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato e prestar os
esclarecimentos necessários.

FOLHA n

tf ^

ubri^i^
uriícêTO

9.1.10. Arcar com todas asjjdespesas, diretas ou indiretas, decorrentes ddj cumprimento! das obrigações
assumidas, sem quaiquerjônus para aPrefeitura.-

9.1.11. Demais obrigações dé iiílinidas nó Edital é anexos.'

(CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA
.

i -—y
10.1. A Prefeitura compromete-se a:

' ' 1
i i'

\

1 J-''-'!! "v""—•- N —- «—íl "í"j , >1 •. s._ •, y f V - •<' P ' ^ \ • 'I >
10.1.1. Proporcionar to.das as faciiidades^dndispensáveis à boa execuçãò^das obrigações contratuais, inclusive
permitindo oacesso de emp>.ègádos>^preposJdso^repre$en^tantes da ÇONtRATApÁ, Óevidarnente identificados,
quando necessário, às depenciências^da Prefeitura; f ?•!

\ '«V. • !• ;i. ;de capacidade técnica quando'-soÍicita^o,\ deseje que atendidas as obrigações10.1.2. Fornecer atestados

contratuais; > ' |

íli.j , ^ J I I C ^ f IJj *I '*1

10.1.3. Notificarão fornededo^ benefíclárip do registro de preços quanto àrequisição do objeto mediante oenvio
da nota de empenho, a.ser repassada,viá'fax'ou outro meib-ou retirada pessòaiméntepéiofornecedor;

•: l f| \^V\AV . W W /// / "ui

10.1.5.

i 'I .^l \\S s. í. SI, —V , I, - i i " , S
10.1.4. Notificar o .fornecedor2de.,quaiquer^irregularidade encontrada nal<entrega/prestáção do objeto e
interromper imediatamente a aquisiçao/prestaçao, se for o caso; •

I t[ /í;i
Efetuar os pagamentos devidos,^observadas as condições estabelecidas nà Ata e edital;j fj • ' -• r-, 1, í —- |||| j-- I I (

.1.6. Promover ampla^ pesquisa de mercado, de forma.a^cdmprovàr que osIpfeços registrados permanecem
I 1 \i? 'i {

mpatívels com òs praticados no mercado; v/ í . ( ' '

] ./ «
10.1.7. Rejeitar, notodcjouém parte, os produtos em desacordo comas especificações eobrigações assumidas
pelo fornecedor,' além daqueles que não apresentarem condições deserem utilizados; ) '

10.1.8. Demais obrigações definidas no"Edital e anexos.

11. CLÁUSULA DÉCÍMA PRIMEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU
-^1.

J.ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

11.1. A Ata de Registro,de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração
Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde
que devidamente comprovada a vantagem.

I

11.2. Os Órgãos e entidades da Administração Pública que não participaram do Registro de Preços, quando
desejarem fazer uso da^Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador
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I

da Ata, para que este, através da CCL, indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados,
obedecida a ordem de classificação.

FOLHA n'

11.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos serviços, decorrente de adesão, desde que não prejudique as
obrigações anteriormentejassumidas.

11.4. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade,
ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem (art. 22, §48 do
Decreto n® 7.892, de 2013, alterado.pelo.D.ecreto.n^9.488,.de.2018);

IfJií.
m

11.5. As aquisições oU|Contratações adicionais aque serefere este item não .pòderãp exceder, por órgão ou
entidade, a 50% (cinqüenta por centoj dos quantitativos registrados na Ata defRegistro de Preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes (art. 22, §38 do^Decreto rí^ 7892,. de 2013, alterado pelo Decreto ns 9.488,
de 2018); ; i f í'

. «s. *

11.6. Após aliutorização ^do órgãò gerènciadòr,£õ.ó^o'nâq'çartiçipante
contratação solicitada em aténoventa dlas,:pbservado o-prazo^deiyigênçia da i^ta/conforme § 62,
do Decreto ns 7.892/2013;/I , |.^ ' PA I ;

, .1. . .-l'V' V//? ,• - ÀJ .

\
11.7.

I .! |t í ' » ' ™. ' ' ^ llf \ lí - f ' f
Compete ao órgão não par;ticipántè os''átos relativos a^cóbrança do cumprimento pelo fornecedor das

•-í

' ' ' I í: ' ^ ^ ♦

jdeverá efetivar a aquisição ou
8, do artigo 22

obrigações contratualmente|as.sumi,das'e a^aplicação;-observada-a;ampja-defesa éiò contraditório, de eventuais
penalidades decorrentes dD .desçumprimento de cláusulas [còntratúáis,'|[em rrelaçãoj às suas próprias
contratações, informando as ocdrrências»W,órgão gerencladór.'-V/ '̂' ///• PK'- I '
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^USULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SÂNCÓES ÃDMNÍSTRÃflVAS

ensejar.

:^USULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. Em casos de ihèxecução parciãrou.tòtáLdás;.condições;pa'rtuada>najp^ Ata].garantida a prévia
defesa eocontráditórioj ficará ofòrhece^prj^isfradãSujéitõ^p^sançõé^ conformidade
com artigo 79 da Lei.N;9 lO.^po/02, esubsidiarlamente anéi:8^^6/93í alérn do.cancelamento do registro, nos
termos da Cláusulá Noiiã deste instrurhènto, serríi prejuízo da respohsabiíidadè.clvil e criminal, que seu ato
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13.1. As omlssões.desta Átaie.as.dúyldas príundas^deisua [nterpreta.çãp.serãp:Sanada*s de acordo como que
dispuser o Edital de Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços e a proposta apresentada pelalicitante, prevalecendo,jem caso de conflito, as disposições do Edital sobre as da proposta.
13.2. Opresente registro decorre da adjudicação ao promitente fornecedor do objeto disposto na Cláusula
Primeira, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital da
Licitação que deu origem a'esta Ata de Registro de Preços, conforme decisão do Pregoeiro da Comissão Central
de Licitação, lavrada enri Ata e homologação pelo Ordenador de Despesa.

13.3. Para oscasos omissos será aplicada a legislação que couber, obedecidas as disposições previstas na Lei
n9 8.666/1993 e 10.52Ò/2002 e suas alterações e Decreto Federal n° 7.892/2013.
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ESTADO DO MARANHÃO

ij PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 6S565-O0O

CNPJ NS 06.089.668/0001-33
Secretaria Municipal de Administração

FOLHA

[cláusula DÉCIMA QUARTA t DO FORO

14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de SÃO JOÃO
DOS PATOS/MA.

E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições estabelecidas na presente Ata, assinam este
instrumento, em três vias de igual teor e forma, para um só efeito.

/•
-

t

SÃO João dos PATOS/MA, OA^de novembro de 2021
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RIBEIRO &FERNANDES L^DAV )
C.N.PJr-nS 03.549;504/G001-53 |

_Gilson.Ribeiro pernandeszz l
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Fornecedor Registrado
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