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Homologações


AVISODEHOMOLOGAÇÃO

PREGÃOPRESENCIALNº0012021

OMUNICIPIODEITABERABA,nousodesuasatribuiçõeslegais,econsiderandoocumprimentodalegislação
vigente,pertinenteacomprasecontratospúblicos,HOMOLOGAosatospraticadospelacomissãodopregão,
referente à abertura e julgamento do processo licitatório Pregão Presencial nº 0012021, Seleção das
melhorespropostasparaformaçãodeAtadeRegistrodePreçosparacontrataçãodeempresaespecializada
emfornecimentodecombustívelederivadoscomfornecimentocontinuoefracionado,conformedemanda
especificações e quantitativos, para abastecimento da frota de veículos do Município de Iaçu/Ba, pelo
períodode12(doze)meses,descritosemEditalpelotipodelicitaçãomenorpreçoporItem,eHOMOLOGAo
objetolicitadoasEmpresas:POSTOIAÇULTDA,inscritanoCNPJ:11.932.838/000130,consideradavencedora
dosItensI,IIeIII.Iaçu/Ba,01defevereirode2021.NixonDuarteMunizFerreira–PrefeitoMunicipal.
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PREGÃOPRESENCIALNº0012021
PROCESSOADMINISTRATIVONº010/2021
ATADEREGISTRODEPREÇOSNº001/2021
VALIDADE:12(doze)MESES


OMunicípiodeIAÇU/BAporintermédiodaPREFEITURAMUNICIPALDEIAÇU/BAÓrgãoGerenciador,pessoajurídica
de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 13.889.993/000146,comsedena AvenidaManoel Justiniano de
MouraMedrado,888,centro,IAÇU/BA,representadopeloPrefeitoMunicipal–NixonDuarteMunizFerreira,residentee
domiciliadonestaCidadedeIaçu,nostermosdaLeinº8.666/93(21/06/1993),daLeiFederalnº10.520/02(17/06/2002)
e do Decreto Federal nº 78925/2013 (23/01/2013) e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da
proposta apresentada no Pregão Presencialnº0012021,RESOLVEregistrarospreçosofertadospeloLicitante POSTO
IAÇULTDA,inscritonoCNPJsob o nº11.932.838/000130,comsede aRuaProfessorMagalhãesNeto,representado
peloSr.(a)OdaizoAlvesPereira,conformecláusulasaseguir:


CLÁUSULAPRIMEIRADOOBJETO

1.1.
ConstituiseobjetodestaAtadeRegistrodePreçosa seleçãodasmelhorespropostasparaformaçãode
Ata de Registro de Preços para contratação de empresa especializada em fornecimento de combustível e
derivadoscomfornecimentocontinuoefracionado,conformedemandaespecificaçõesequantitativos,para
abastecimentodafrotadeveículosdomunicípiodeIAÇU/BA,peloperíodode12(doze)meses,conforme
informaçõesconstantesdesteEdital.

1.2.
Os itens abaixo especificados foram adjudicados, no valor total global de R$ 3.019.850,00 (três milhões
dezenove mil oitocentos e cinquenta reais), ao Licitante POSTO IAÇU LTDA, inscrito no CNPJ  sob o

nº11.932.838/000130,  comsede a Rua Professor Magalhães Neto, representado pelo Sr.(a) Odaizo Alves
Pereira,portador(a)doRGnº0523598670eCPFnº948.490.305

ITEM
1.
2.
3.

DESCRIÇÃO

UND

QUANTIDADE

VALORUNITARIO
PORLITRO–R$

TOTAL–R$

GASOLINACOMUM
ÓLEODIESELS500
ÓLEODIESELS10

LT
LT
LT

240.000
370.000
135.000

R$4,880

R$1.171.200,00

R$3,650

R$1.395.640,00

R$3,690

R$515.025,00


2.0.CLÁUSULASEGUNDADOPREÇOEDAVALIDADEDOSPREÇOS


2.1.
OspreçosofertadospelosLicitantessignatáriosdapresenteAtadeRegistrodePreços,sãoosconstantesna
CláusulaPrimeira,deacordocomarespectivaclassificaçãonoPregãoPresencial/SRPnº0012021.
2.2.
EmcadafornecimentodecorrentedestaAta,serãoobservadas,quantoaopreçoeprazo,ascláusulasecondições
constantes do Edital do Pregão Presencial/SRP nº 0012021 que a precedeu e integra o presente instrumento de
compromisso.
2.3.
Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão
Presencial/SRPnº0012021,pelasempresasdetentorasdapresenteAta,asquaistambémaintegram.
ApresenteAtadeRegistrodePreçosteráavigênciade12(doze)meses,acontardadatadesuaassinatura,com
2.4.
inícioem01/02/2021etérminoem01/02/2022,
2.5.
enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos do Decreto nº
7.892(23/01/2013).
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2.6.
DuranteoprazodevalidadedestaAtadeRegistrodePreços,aPREFEITURAMUNICIPALnãoseráobrigadaa
adquiriromaterialrelacionadonaCláusulaPrimeira,exclusivamente,peloPregãoPresencialparaRegistrodePreços,
podendofazêloatravésdeoutralicitaçãoquandojulgarconveniente,semquecaibarecursoouindenizaçãodequalquer
espécieaosLicitantesvencedores,ou,cancelaraAta,naocorrênciadealgumadashipóteseslegalmenteprevistaspara
tanto,garantidosaovencedor,nestecaso,ocontraditórioeaampladefesa.
CLÁUSULATERCEIRADAUTILIZAÇÃODAATADEREGISTRODEPREÇOS


3.1.
PoderáutilizarsedaAtadeRegistrodePreçosqualquerórgãoouentidadedaAdministraçãoPúblicaquenão
tenha participado do certame licitatório, mediante a anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente
comprovadaavantageme,respeitadas,noquecouber,ascondiçõeseasregrasestabelecidasnaLeinº8.666,de1993e
noDecretonº7.892,de2013.
3.2.
OsórgãoseentidadesquenãoparticiparamdoRegistrodePreços,quandodesejaremfazerusodaAtadeRegistro
de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis
Licitanteserespectivospreçosaserempraticados,obedecidaaordemdeclassificação.
3.3.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere esta Cláusula não poderão exceder, por órgão ou
entidade,a100%(cemporcento)dosquantitativosdositensregistradosnestaAtadeRegistrodePreçosparaoórgão
gerenciadoreórgãosparticipantes(§3ºdoart.22doDecretonº7.892,de2013).


3.4.
Fica estabelecido que o quantitativo decorrente das adesões a esta Ata de Registro de Preços não poderá
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos
participantes,independentementedonúmerodeórgãosnãoparticipantesqueaderirem(§4ºdoart.22doDecretonº
7.892,de2013).


3.5.
OórgãogerenciadorsomentepoderáautorizaradesãoàpresenteAtaapósaprimeiraaquisiçãooucontratação
por órgão integrante da Ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão no edital para aquisição ou
contrataçãopeloórgãogerenciador(§5ºdoart.22doDecretonº7.892,de2013).


3.5.1.
Apósaautorizaçãodoórgãogerenciador,oórgãonãoparticipantedeveráefetivaraaquisiçãooucontratação
solicitadaematénoventadias,observadooprazodevigênciadestaAta(§6ºdoart.22doDecretonº7.892,de2013).

3.6.
CaberáaoLicitantebeneficiáriodaAtadeRegistrodePreços,observadasascondiçõesnelaestabelecidas,optar
pelaaceitaçãoounãodofornecimento,desdequeestefornecimentonãoprejudiqueasobrigaçõespresentesefuturas
decorrentesdaata,assumidascomoórgãogerenciadoreórgãosparticipantes(§2ºdoart.22doDecretonº7.892,de
2013).


CLÁUSULAQUARTADOLOCALEPRAZODEENTREGA

4.1.
Os produtos, objetos do Edital do Pregão Presencial/SRP nº 0012021, deverão ser entregues no endereço
indicadonaAutorizaçãodeFornecimento,emdiadeexpediente,noatodorecebimentodarespectivaAutorizaçãode
Fornecimento.


4.2. OsprodutosserãorejeitadosquandonãoatenderemàscondiçõesestabelecidasnoEditaldoPregãoPresencial/SRP
nº0012021eseusanexosenapropostaapresentadapeloLicitanteVencedor.


4.3.
OsprodutosdeverãoserentreguesacompanhadosdaNotaFiscal/Fatura,ondeconstemonúmerodanotafiscal,
onúmerodesérieeoperíododevalidade,conformeocaso,adatadeemissão,adescriçãobásicaeoperíododagarantia,
queteráseuinícioacontardadatadoatestonaNotaFiscal/Fatura.


4.4.
O recebimento dos produtos será processado por Servidor designado pelo Município de Iaçu, que terá a
responsabilidade de fiscalizar e acompanhar a entrega, realizar os testes que se fizerem necessários para aceitar ou
rejeitarosprodutosentregues,efetuandoorespectivoatestonaNotaFiscal/Fatura.
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4.4.1.
ParaefetuarostestesquesefizeremnecessárioseefetuaroatestonaNotaFiscal/Faturaoservidoraquese
refere o subitem 4.4 desta Cláusula adotará o prazo de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data de
recebimentodosprodutosnasdependênciasdaPrefeituraMunicipaldeIAÇU/BA.

4.5.
Nocasoderejeiçãodoproduto,oServidordesignadonostermosdosubitem4.4destaCláusula,emitiráTermo
deRejeiçãocomanálisedoproblemaeindicaráapenalidadeaseraplicada,casocaiba,eoprazoemqueoLicitante
VencedordeverásubstituirosprodutosrejeitadosporoutrosqueatendamplenamenteàsexigênciasdoEdital,noprazo
de 24 horas, a contar da data de recebimento da comunicação efetuada pela Secretaria Municipal Administração,
FinançaseServiçosPúblicos,devendoonovomaterialserentreguesemqualquerônusparaestaúltima,condicionado
aosaneamentodasituaçãoasuaaceitação.

4.6.
Quaisquer prazos inerentes à prática de atos por parte da Secretaria Municipal Administração, Finanças e
ServiçosPúblicosouquenãopossamserconsideradoscomoderesponsabilidadedoLicitanteDetentordaAta,nãoserão
consideradospara efeitoda contagemdoprazo máximo para entregados produtos,objetodestaAta deRegistro de
Preços.


CLÁUSULAQUINTADOPAGAMENTO


5.1.
Opagamentoseráefetuadoporordembancáriaatéo10º(décimo)diaútilacontardadatadeemissãodoatesto
naNotaFiscal/FaturaporEmpregadodesignadopelaÁreacompetentedaPrefeituraMunicipalcomoGestordaAtade
RegistrodePreços.


5.2.
O pagamento somente será efetuado se cumpridas, pelo Licitante Detentor desta Ata, todas as condições
estabelecidas no Edital do Pregão Presencial/SRP nº 0012021 e seus anexos, com a efetiva entrega dos produtos,
objetodalicitação.


5.3.
Paraexecuçãodopagamentodequetrataosubitem5.1destaCláusula,oLicitanteDetentordaAtadeveráfazer
constardaNotaFiscal/Faturacorrespondente,emitida,semrasura,emletralegível,seocaso,emnomedaPrefeitura
MunicipaldeIAÇU/BA,noCNPJnº13.719.646/000175,informandoonúmerodesuacontabancária,onomedoBanco
earespectivaAgência.


5.4.
CasooLicitanteDetentordaAtasejaoptantepeloSistemaIntegradodePagamentodeImpostoseContribuições
dasMicroempresaseEmpresasdePequenoPorte–SIMPLES,deveráapresentar,juntamentecomaNotaFiscal/Fatura,
adevidacomprovação,afimdeevitararetençãonafontedostributosecontribuições,conformelegislaçãoemvigor.


5.5.
HavendoerronaNotaFiscal/Faturaoucircunstânciaqueimpeçaaliquidaçãodadespesa,odocumentoserá
devolvido ao Licitante Detentor da Ata e o pagamento ficará pendente até que tenham sido adotadas as medidas
saneadoras.Nestahipótese,oprazoparapagamentoiniciarseáapósaregularizaçãodasituaçãooureapresentaçãodo
documentofiscalnãoacarretandoqualquerônusàPrefeituraMunicipal.


5.6.
NãoseráefetuadoqualquerpagamentoaoLicitanteDetentordaAtaenquantohouverpendênciadeliquidação
deobrigaçãofinanceira,emvirtudedepenalidadeouinadimplênciacontratual.


5.7.
Opagamentodequetrataosubitem5.1destaCláusulaestarácondicionadoàcomprovaçãodaregularidadedo
LicitanteDetentordaAtapormeiodeconsulta“online”oupormeiodecertidõesexpedidaspelosórgãoscompetentes,
devidamenteatualizadas.


5.8.
O Licitante Detentor da Ata ficará sujeito à suspensão do pagamento da Nota Fiscal/Fatura, no caso de
descumprimentodosubitem5.7destaCláusula,atéquesejasanadaapendência,medianteapresentaçãododocumento
comprobatóriodaregularidadedoregistroverificado.


5.9.
No caso do subitem 5.8 desta Cláusula, o LicitanteDetentor daAta terá o prazo de 30 (trinta) diascorridos,
contados de sua notificação, para regularizar sua situação ou apresentar justificativa, a ser avaliada pela Prefeitura
Municipal,sobpenadeaplicaçãodesanções.
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5.10.
Évedadaaemissãoe/oucirculaçãodeefeitosdecréditospararepresentaçãodopreçototal,bemassimacessão
totalouparcialdosdireitoscreditóriosdeledecorrentes.


CLÁUSULASEXTADASCONDIÇÕESDEFORNECIMENTO


6.1.
O Licitante Detentor da Ata é obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata,
mesmoqueaentregadelesestejaprevistaparadataposterioraseuvencimento.


6.2.
SeaqualidadedosprodutosentreguesnãocorresponderàsespecificaçõesexigidasnoEditaleseusanexosque
precederamapresenteAta,serãoadotadososprocedimentosprevistosnosubitem4.5daCláusulaQuarta.


6.3.
Os produtos deverão ser entregues no ato do recebimento pela licitante vencedora da Autorização de
Fornecimento,emdiadeexpediente.
CLÁUSULASÉTIMADASOBRIGAÇÕESDACONTRATADA


7.1.
Cumprirfielmenteasdemaisobrigaçõesestabelecidasnoitem10doTermodeReferência,AnexoIdoEditaldo
PregãoPresencial/SRPnº0012021eseusanexos.


CLÁUSULAOITAVADASOBRIGAÇÕESDACONTRATANTE

8.1.
AsobrigaçõesdaPrefeituraMunicipalestãoestabelecidasnoitem11doTermodeReferência,AnexoIdoEdital
doPregãoPresencial/SRPnº0012021eseusanexos.


CLÁUSULANONADASSANÇÕES


9.1.OatrasoinjustificadonaexecuçãodaAtadeRegistrodePreçosousuainexecuçãototalouparcialsujeitaocontratado
àsseguintessanções:
I multade1%(umporcento)aodia,sobreovaloratualizadodaAta,peloatrasoinjustificado,deaté30dias,apartirda
dataderecebimentodaAutorizaçãodeFornecimento;
II multade5%(cincoporcento)aodia,sobreovaloratualizadodaAta,peloatrasosuperiora30diasoupelonão
fornecimentodosprodutossolicitados.
III AsmultasreferidasnosubitemanteriornãoimpedemaaplicaçãoconcomitantedeoutrassançõesprevistasnaLei
Federalnº8.666/93,taiscomo:
a) advertênciaporescrito;
b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de IAÇU/BA por
prazonãosuperiora02(dois)anos;
c) declaraçãodeinidoneidadeparalicitaroucontratarcomaAdministraçãoPública,enquantoperduraremosmotivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade;
d) rescisãodaAtadeRegistrodePreços;
e) ovalordamultaaplicadadeveráserrecolhidonaTesourariaMunicipal,noprazode3(três)diasúteis,contadosda
respectivanotificação.
IV –RescindidaaAta,ficaráacontratadasujeitaamultae,ainda,àssançõesestabelecidasnoartigo80daLeiFederalnº
8.666/93.


CLÁUSULADÉCIMADAREVISÃODOSPREÇOS
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10.1.
Durante a vigência da presente Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses
previstasnoart.17doDecretonº7.892,de2013.

10.2.
Opreçoregistradopoderáserrevistoemdecorrênciadeeventualreduçãodaquelespraticadosnomercado,ou
defatoqueeleveocustodosprodutos,devidamentecomprovado,cabendoàPREFEITURAMUNICIPAL,pormeiodo
ServidordesignadogestordaAta,promoverasnecessáriasnegociaçõesjuntoàsempresasvencedoras.


10.3.
Quandoopreçoinicialmenteregistrado,pormotivosuperveniente,tornarsesuperioraopreçopraticadono
mercado,ogestordaAtadeverá:
a)
convocaraempresavencedoravisandoànegociaçãoparareduçãodepreçosesuaadequaçãoaopraticadopelo
mercado;
b)
frustradaanegociação,aempresavencedoraseráliberadadocompromissoassumido;
c)
convocarasdemaisempresasvisandoigualoportunidadedenegociação.


10.4.
Quando o preço de mercado tornarse superior aos preços registrados e a empresa vencedora, mediante
requerimentodevidamentecomprovado,nãopudercumprirocompromisso,ogestordaAtapoderá:

a)
liberaraempresavencedoradocompromissoassumido,semaplicaçãodapenalidade,confirmandoaveracidade
dosmotivosecomprovantesapresentados,eseacomunicaçãoocorrerantesdopedidodefornecimento;
b)
convocarasdemaisempresasvisandoigualoportunidadedenegociação;e,
c)
nãohavendoêxitonasnegociações,ogestordaAtaprocederáàrevogaçãodamesmaeaadoçãodasmedidas
cabíveisparaobtençãodacontrataçãomaisvantajosa.


CLÁUSULADÉCIMAPRIMEIRADASCONDIÇÕESDERECEBIMENTODOOBJETO

11.1.
Osprodutos,objetosdestaAtadeRegistrodePreços,serãorecebidosporServidordesignadopeloMunicípiode
Iaçuparaessefim.


11.2.

Atendendo ao quanto disposto na Lei Federal de nº 12.486/2013, fica designado o Servidor Municipal: Kadson
Antônio do Rego, Decreto nº 006/2021 e CPF nº 982.522.83500, Secretário Municipal de Transportes, para o fim

específico de acompanhar a execução e fiscalização do objeto da presente Ata de Registro de Preços, de
modoqueoreferidoServidor,deveráemitirrelatóriosmensais,informandosobreoandamentodoobjetoda
AtadeRegistrodePreços,quedeverãoserencaminhadosparaosetordecontratosapartirdoprimeiromêsde
iniciadaaprestaçãodoserviçocontratado.


11.3.

OLicitanteDetentordaAtaéresponsávelpeloperfeitoacondicionamentoetransportedosprodutos.



11.4.
OsprodutosdeverãoserentreguespeloLicitanteDetentordaAta,devidamenteacondicionados,deformaa
permitiracompletasegurançanotransporteequecheguememcondiçõesnormaisdeutilizaçãonolocaldedestino,
acompanhadosdaNotaFiscal/FaturadeacordocomasdemaisexigênciasestabelecidasnoTermodeReferência,Anexo
IdoEditaldoPregãoPresencial/SRPnº0012021.

CLÁUSULADÉCIMASEGUNDADOCANCELAMENTODAATADEREGISTRODEPREÇOS.


12.1.
O Licitante Detentor da Ata terá o seu Registro de Preço cancelado na Ata, por intermédio de processo
administrativoespecífico:
12.1.1. ApedidodoLicitanteDetentordaAta,mediantesolicitaçãoporescrito,quando:
I comprovarestarimpossibilitadadecumprirasexigênciasdapresenteAta;
II comprovaraocorrênciadefatosupervenientequevenhacomprometeraperfeitaexecuçãodaAta,decorrentesde
casofortuitooudeforçamaiordevidamentecomprovado;ou,
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III oseupreçoregistradosetornar,comprovadamente,inexequívelemfunçãodaelevaçãodospreçosdemercadodos
insumosquecompõemocustodomaterial.
12.1.2. PoriniciativadaPREFEITURAMUNICIPAL,porrazõesdeinteressepúblicodevidamentemotivadasejustificadas,
asseguradoocontraditórioeampladefesa,bemassimquandooLicitanteDetentordaAta:


Inãoaceitarreduziropreçoregistrado,nahipótesedestesetornarsuperioràquelespraticadosnomercado;
IInãocumprirasobrigaçõesconstantesdestaAtadeRegistrodePreços;
III perderqualquercondiçãodehabilitaçãoouqualificaçãotécnicaexigidanoprocessolicitatório;
IV nãocomparecerouserecusararetirar,noprazoestabelecido,ospedidosdecorrentesdaAtadeRegistrodePreço;
VincorreremqualquerhipótesedeinexecuçãototalouparcialdascondiçõesestabelecidasnaAtadeRegistrodePreço
ounospedidosdeladecorrentes,ou
VIsofrersançãoprevistanosincisosIIIouIVdocaputdoart.87daLeinº8.666,de1993,ounoart.7ºdaLeinº10.520,
de2002(incisoIVdoart.20doDecreto7.892,de2013).


1.2.
Emqualquerdashipótesesacima,concluídooprocesso,aPREFEITURAMUNICIPALporintermédiodogestorda
Atafaráodevidoapostilamentonamesma,informandoaoLicitanteDetentordaAtaanovaordemderegistro.

12.3.
Acomunicaçãodocancelamentodopreçoregistrado,seráfeitaporintermédiodecorrespondência,mediante
recibo,juntandoseocomprovanteaosautosquederamorigemaoregistrodepreços.


12.4.
AsolicitaçãodoLicitanteDetentordaAtaparacancelamentodospreçosregistradosdeveráserformuladacom
aantecedênciamínimade30(trinta)dias,facultadaàPREFEITURAMUNICIPALaaplicaçãodaspenalidadesprevistasna
CláusulaNona,casonãoaceitasasrazõesdopedido.


CLÁUSULADÉCIMATERCEIRADAAUTORIZAÇÃOPARAAQUISIÇÃO
13.1. AsaquisiçõesdoobjetodapresenteAtadeRegistrodePreçosserãoautorizadas,casoacaso,medianteaemissão
darespectivaNotadeEmpenho,deacordocomodispostonoEditaldoPregãoPresencial/SRPnº0012021.


CLÁUSULADÉCIMAQUARTADASDISPOSIÇÕESFINAIS
14.1. IntegramestaAta,oEditaldoPregãoPresencial/SRPnº0012021eapropostadoLicitantequeapresentouos
menorespreçosnaetapadelances.

CLÁUSULADÉCIMAQUINTADOFORO


15.1.FicaeleitooforodaComarcadeIAÇU/BA,paradirimirtodaequalquerquestãodecorrentedestaAtadeRegistro
dePreços,dalicitaçãoedaNotadeEmpenho,renunciandoaspartesenvolvidasaqualqueroutro,pormaisprivilegiado
queseja.


IAÇU/BA,01defevereirode2021
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