
ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

DESPACHO 

À 
Vossa Excelência, 
Sr. Antônio Menezes Nascimento das Mercês 
Prefeito Municipal de São João de Pirabas 

Assunto: Aquisição de Combustível (Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel S500, Óleo Diesel 
SIO), para abastecimento da frota municipal, em atendimento a demanda da Prefeitura Municipal, Fundo 
Municipal de Educação, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal Saúde do Município de São 
João de Pirabas. 

Excelentíssimo Prefeito, venho por meio desta informar a Pesquisa de Preço de Mercado realizada com três 
empresas do ramo pertinente juntamente com o mapa comparativo. 

Na Oportunidade Renovamos nossos votos de estima e consideração. 

São João de Pirabas/ PA, 19 de Fevereiro de 2020. 

Respeitosamente, 

Departamento de Compras 
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ITEM DESCRIMINAÇÃO! PRODUTO UNID. QUANT. MARCA V.UNIT. V.TOTAL 

1 Gasolina Comum Litro 80.000 lPIRANGA R$ 4,25 R$ 	340.000,00 

2 Gasolina Aditivada Litro 46.000 lPIRANGA R$ 4,36 R$ 	200.560,00 

3 Óleo Diesel Comum B S-500 Litro 60.000 lPIRANGA R$ 3,58 R$ 	214.800,00 

4 Óleo Diesel Comum S 10 Litro 60.000 IPIRANGA R$ 3,61 R$ 	216.600,00 

VALOR UNITARIO DO LOTE R$ 15,80 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 	971.960,00 

Capanema 18 de Fevereiro 2020 



Cotação de preços 

AUTO POSTO P,ARASÃO LTDA 

CNPJ: 05.014.246/000128 

A 
Prefeitura Municipal de São João de Pirabas 

Abaixo os valores dos produtos solicitados: 

ITENS 	 Descrição Unid Qtd. V.Unit.R$ V.Total R 

01 	Gasolina Comum litros 80.000 4,690 375.20000 

02 	Gasolina Aditivada v-Power 	- litros 46,000 4,840 222640,00 

04 	
j 

Oleo Diesel S-10 

03 	Óleo Diesel B S-500 litros 60.000 3,799 227.940,00 

litros 60.000 3,929 235.740,00 

Valor Total R$ 1.061.520,00 (Hum milhão, sessenta e um mil e quinhentos e vinte reais.) 

• O Valor poderá ser reajustado conforme mudanças oficiais do Governo Federal. 

Local de entrega: Na área de abastecimento do posto. 

Forma de pagamento: a prazo 

Prazo da validade da cotação: 15 dias 

Marituba/PA, 18 de fevereiro de 2020. 

Ç &C L. cL.ÇLij. 
Francisca Alice de ousa Reis 

CU: 306.424.693-53 

Litlizaio com Larn 



Estado do Para 	:.:::..:..: ..:::. 	•:•:.: 
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA 
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA 	/3 

... ........ 	- 

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 

Dec.vencedor RAFA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - ME, Data: 
14/02/2020 às 09:28:52 

AV. CAL MOURA CARVALHO, CENTRO 

Às 08:00 do dia 14 de Fevereiro de 2020, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, reuniram-se o(a) Pregoeiro 
(a) e respectivos membros da Equipe de Apoio, para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de 
preços e documentação, cujo objeto é Aquisição de Cornbustiveis destinado as Secretaria Municipais e a Prefeitura de 
Primavera. Exercício 2020. O(A) Pregoeiro(a) iniciou a sessão esclarecendo aos presentes como funciona o Pregão e 
os aspectos legais. Imediatamente o(a) Pregoeiro(a) solicitou aos Srs. representantes das proponentes que se 
identificassem, munidos de carteira de identidade e/ou procuração para credenciamento. Após passada o 
credenciamento ficou constatado que havia apenas uma empresa licitante. Haja visto que processo licitatórto foi 
amplamente publicado nos diários Oficiais do estado (JOEPA) e da União (DOU) e também em jornal de grande 
circulação no estado (O AMAZONIA) porem apresentaram-se apenas uma empresa licitante onde a licitante cotou os 
TENS Prezando pelos princípios da economicidade e da eficiência, o Pregoeiro e equipe de apoio resolveram por 
dar continuidade ao processo com os participantes, devido a urgência pelo fornecimento dos objetos desta licitação e 
pela economia com novas publicações para realização de novo processo. 

Participaram deste certame a(s) licitante(s) abaixo relacionada(s), com seu(s) respectivo(s) representanteÇs).; 

RAFA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - ME 	 19.718.736/0001-28 
RAFAEL LEITE COSTA C.P.F. 0  697.054.022-72 

Para cada item cotado, a proposta inicial dos proponentes e seus respectivos lances estão expressos abaixo 
................... 

Itern: 00001 - GASOLINA COMUM 
Quantidade: 507.500,000 	 Unidade de fornecimento: LITRO 

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com 
suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram 
classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. 
As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) 
Pregoeiro(a) Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO 
UNITÁRIO 	 1 1 	 1 	 +r ni1 

Pron. Base 	RAFA COMERCIO DE COMEUSTIVEL E LUBRIFICA R$ 	 5,050 

ABERTURA DA FASE DE LANCE 

Habilitação RAFA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - ME, Datá* 
14/02/2020 às 09:28:25 
Observação: Licitante foi declarada habilitada por cumprir todas 
as exigências contidas no instrumento convocatório Edital n° PP 
004/12020. 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA 	) cj 	

- E 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA 

LUBRIFICA R$ 	 4,100 

LANCES 

LUBRIFICA R$ 	 4,010 

E LUBRIFICANTES LTDA — ME, Data: 

E LUBRIFICANTES LTDA — ME, Data: 

AV. CAL.. MOURA CARVALHO, CENTRO 

VANDSON OLIVEIRA 
A,00ado d, lo,,,a d4t po AANOSON OtIVEIRA DA SILVA: 

19505200 DM: 

N 	oRR. o,dCP.Rrd,I, —Secretaria da Ror,ItA Federal do 

Item: 00002 - DIESEL S10 
Quantidade: 593.700, 000 

  

 

Unidade de forneciménto: LITRO 

  

OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com 
suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram 
classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. 
As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) 
Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO 
UNITÁRIO. 

Frop. Base 	SAFA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E 

ABERTURA DA FASE DE 

Rodada: 	1 SAFA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E 

Habilitação RAFA COMERCIO DE COMBUSTIVEL 
14/02/2020 às 09:31:22 

Dec.vencedor RAFA COMERCIO DE COMBUSTIVEL 
14/02/2020 às 09:32:33 

Nada mais havendo a tratar. lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo(a) Pregoeiro(a), Equipe de apoio e 
representantes presentes. O(A) Pregoeiro(a) declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos. 

PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO 

Ft.JNÇÀO 
	

NOME 

Pregoeiroa VANDSON OLIVEIRA DA SILVA 

Euipe apoio LANIELLE COSTA DE SOUSA 

Equipe apoio CLICIANE RIBEIRO DA SILVA BARBOSA 

Equipe apo'o MOISES FERRE:RA LIMA 

PARTICIPANTE(S) DO CERTAME 

RAFA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA 

DA S 1  VA 771 
1 990821N0- RER. ouRFR ,-CPFAS. 

1 L 	.1 	1 	 V 	SERAMA,,fl=VAl4DSON OUVE] RAbASlLVA/71l99O$2OO 
Dados. 2020.02.14 10:57:02 -OVOU 



ESTADO DO PARÁ 
GOVERNO MUNICIPAL DE SAN1A LUZIA DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
COMISSÃO PERMANENTEDE LICITAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 01312019 

PmcessoiPO19-O013 - PMSLP 

Ptsgâon°013/2019- PMSLP-SRP 

Pei0 preePriisnieno, O Muro de SANTA LUZIA DO PARA por W"rICM da Preitra Munc 
de SANTA LUZIA DO PARA riscria no CNPAF sob o rt> 63.887S4a1-OZ com sede na A. Castelo 
Branco, n° 635, Centro, reprasentaa legam~ peIo exrssnio Pfeto MtxúcaI Sr, EDNO 
ALSDASLVA, 	 o, portada do RG n 458436950 SSPIMA e do CPF 
n',616,301-442-1 S. residente e do 1ka(k, na Rodovia ER 316 S/N 48, emSANTA LUZIA DO 
PARÁ ccxisiderando o juamerlo da otaçâo na moda~ de PREGÃO, PARA REGISTRO DE 
PREÇOS,  sob n4' 03f9 PMSLP-,W.. Pubicada no DOU. DOM e JORNAL AMAZONIA do dia 
22/07,2 019 RESOLVE reg.strar os xeços Jas epresas, nas quantidades i,iadas, de acordo 
cxxi' a daasikação por eias alcançadas por tem, aenderlo as condkães previstas no lnstnxnento 
Convcáno e as constardas desta Ata de Rego da Pre, e regido pela Lei Federal n°. 10.522CO2. 
pela Lei Fea1 na 66&93 e suas attera.Ões e em ccnformd 	xx as disçosçães a seguir,  

CLÁUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO 
A praserte Ata tem por oeto o regzro de praçis que cetiva a fornecimento  d e 
combustíveis que serão destinados ao transporte escolar, e ao(s) 
veículo(s) a disposição das Secretarias e Fundos vinculados a 
Prefeitura Municipal, crxme o ko 1 do Ecdal de Registro de Preço r 01312019 
PMSLP-SRP que- passa a fazer  pwe desta Ata jtrrtanierte cai' a dcoxneitaçâo e proposta de preços 
axdada areseiias pelas dtiies dassas 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS ESPECrFICAÇÕES E QUANTAT!VOS 
Os preços a serem pagos cora&rr ui!i os rxeçs defa-cbs no ENCARTE. e r estão wicíusos todas 
as eses de 'Tblt)s diretos e w, rstcs encargos sas segzcs fretes 	atena1 me-=a e 
quasquer despesas inerentes à compra OU prestação dos servços. 
21 	Os preços cortrados serão fixos e 	ustãs. ressalvado o disposto na dáisa terca deste 
insb'jnento 
2.2 - A existéxia de ~ ros não obrxjaá a AdmmbmÇâo a &rnar ccnacaç5es que deles 
poderão air, factada a reakzaào de h~ espec/fica ou a ccnatação direta para a aqusiçáo 
pretenc*da nas tçxtcGw pstas na Lei Federal rf 8.66593, miaite funaamentação assegando-se ao 
beneÇiciio do reg?so a p .*icia de fomeorrrtc em igualdade de xes. 
2.3- Cor*xmeo termo de re{erêncla anexo do edital de Registm de Preços rf 02712015, "é pane i1eante 
desta Ata assrn como a proposta ve cakxa lrxieperxleriternerte de transcnçâo, ficam registados os xeços dos 
Podas ou seniiços adqiiidos 
2.31 - São órgãcs e entciades púts patiopartes do registro de preços: 
Seoretaria Mu,~ de Sane. Secretaria Mal de Ed, Secraa. Mui~ de Ass. S. e dens 
Secretanas \/nadas a Pr&eitura Munapal 

CNPJ 3.887.846/iJQ01O2 E-mail 	  
Av, Caszelo Branca, 635 -Centr, - Santa Luzia Do Pari - 	Cep 68641 	OOJ 



                 

                 

                 

                

                

                

                

                

                

                

                

    

ESTADO DO PARÁ 	: 	 

   

       

    

 

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA LUZiA DÓ PARÁ 
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 	 . 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CLAUSULA TERCA - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRAT)CADO NO MERCADO E DO 
REEQIJIIJBRIO DA EaJAÇÃO 

ECONÕMIcO-RNANCEJRA 
3.1 	Qu~ por rnio sçeraenie, o -eçx resrado tomar-se superior ao nnço prao pe 
matado, o árgão gerenciar devera 
a) 	Ccocar o fornecedor vsaxio a nepziação para redução de preços e sua adeçâo a o praticado 
pelo medo; 
O) 	Fruada a negocação ~ o fc ececkw- do cprornssc assido, 

Convocar os daJs fornecedores oara conceder igual opcítx~ de negociação. 
32 	- Quando o preço de 	...na-se supexr as preços registios e o fornecedor, mec 
oferta de Justífe~ concves, não pxee onpt o compromisso, o órgão geenciador pode* 

Lhrat o forrecedor do cor~isso assrnido, sem aio de sanç 	 desde 
RzKlc~ sam motiadarnere aeas e o requeri~o ocoaa antes da missão de dem de 

Xfl*B OU serço, 
b 	Convocar os demais k~edores para corteder igual opartuivade de negociação 

3.3 	- Não logrando êxito nas negociações. o órgão gerencsx deve proceder à revogação da Ata 
de Registro de Preços e á adoção da medidas cs pata c&*ençâo de contratação mais vantaiosa 
3.4 	- Em caso de d~bio da equação 	 será adotado o ~ de revisão. 
= forma de resteiecer as ces org amerie pactuadas 
35 	- A revisão poderá cxxxrer a ququer tempe da v~ da A, desde que a parte leressaia 
comprove a ooy*via de fato vnprevisíe& siparieniere à focrnazação da ropcsta, q.ie mporte, 

rarner, em rnajoração de seus erros. 
35,1 - Em caso de revisão, a a~ do preço ttado, aém de ocedecer aos raquisitos roferttos 
no llem antedor, devera ocorrer de forma piqorcional à mixcação dos en~ corxovada 
rniraosarr,ente u rrn de rnemona de cakio a seraerta peia pa ressazia 
352 	- Ckine os fatos erisejadores cia revisão riã. se nduerr aqueies everdos c*ios o e prevbedade 
ctqo carater posg,e a oate interessada a sua atiçâo ao 'temoo da for 	aCXeItaÇâO da proposta. 
bem como aque1es d~~ exciusvanerde da vanação nfacionana uma vez que reros estes 

rics, na htese de reaitatnento, mocdade que não será admitida 	te ~o de preços, posto 
que a sua véra não superar o prazo de um ano 
33.3 - Não será conceide a r'isão quaro' 
a) Aiserite à e'evação de encargos aega±i pela parte 1eressada 
b) O evento rrp.ilado corno causa de cieseqiilitxk, houver ocorrido antes da forn-iuiaçáo da 
proposta de&tva ou após a flnazação da vigência da Ata, 
o) 	Âsente o nexo de causal~ erlie o everio ocomixi e a majoração dos encargos aliíxiidos 
á paite íriteresa. 

A parte interessada hoer incorndo em Wpa pela ~ação de seis pn5pncs encagos, 
rduinde-se, nesse àntito, a previsãdade da ocorrênidado everta 

3.5,4 - Em todo o caso, a revisão será e&iada xx meo de aditamento conbatuaL prece&1a de análise 
pela Prefea Mtixipal de SANTA LUZIA DO PARA e não poderá exceder o preço praticado no 
mercado 

CNPJ: 63.887.248í000 1-02 E-maiF hrit~Juziatã~11 com 
Av. Cuea Bçanco. 635 - Centro -  Santa Lua Do Par - 	Cep: 6644-OOO 



          

          

          

          

          

 

ESTADO DO PARÁ 

        

         

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CLÁUSULA QUARTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
4.1 	- O preço e~ poderá ser (flCÕ0 n3 se911'tes p0t 

411 	Pela Páraxstraçãe, quarcio houver comp-ovado irterse púbico, ou quando o foniecedor 
a) Não ournr'as exigêncs da Ata de Reslrode R~  ..- 
b) Não formalizar corto dea1e do Registro de Preços ou não i 	cú a o nst~oi'aIerte 
no çxazo estabe~ sem juatilciva aos4áve4 

Não acetar rduzr o ~ registrado, na hi~ de se ~ este suje'or aos praticados no 
meric, 
d) 	Incorrer en'i nexecução tctai ou pacaI do contrato decorrente cio restro de preços, 
4.1.2 	Pelo kme~ quando., medante soIictação fui 	.i e expressa comprovar a rr~~ por  
co fcttuito ou força rnacr de dar c npr'ento as exres do rstnrneno oarNv~ e da Ata de 
Registro de Preços. 
4.2 	- O cancamento do restro de ~ por pwte da 	 segaous á ampla defesa 
e o c ad'c, será fon'nakzado por decisão da autcxidade cnper. 
4,21 	O c'.-. .z. . do regro não prejudica a possb~ de açiçâo de sanção mrsatva, 
qLendo rnotwala pea ocoTéa de nfrâo ccrnetkia peio par~, observados os a~ eic 
na r 	da décna prrneira deste uirumento 
4.3 	- Da tfeão  da .arade .campeterte se clara rxreixneflIo aos fomedcres, rnecat o, erMo 
de comespon~ com ao de recebrr1o. 
4Ã 	- No caso de ser 	ado, ro ou iness o endereço do fone~,. a comLn~ será 
efetivada atra,es de putkcação na mprensa cfa, coosderando-se caeado o preço reado, a 
contar do teítero d ia subsecnte ao da pLtkação 
45 	- scdação pe4Q fornecedor de cancelarierto do peço te~ devera ser fcmtulada com 

ecedênca rnirwna de 05 (anca) das, retnide ci a cornprcação dos fatos que justcaï o pedido, 
para aprecaâo aasaçac e decsão da Arraçãc 

..................... ."' 
CLÁUSULA QUINTA. - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
5.1 	- A Contratale paqará á Corrataia pe'os xodos eiou sevços f~~ nonno cie reênda; 
adq~ ats o tresrno da Ld a a arese"tao as Nota FsaLsa crespo~ deiarrele 
aceita pelo Contrataríe vedarIa a anteopão 
52 	- O pagame10 far- á  por meio de transferénda bancána ria conta do contratado 
5.3 	- inoiiteo à Co daria a inidatrva e o encargo do cálculo Mnu 	da fatura dea, a ser 
revisto e aprovado peia Cbnbar, Junb~ o cclo da fatura 
54 	- A làccaçâo das despesas obedecerá ngorosaere o estabe3eodo na Lá rf' 4 32CY64 e 
aiterações posires: 
5.5 	- Se houver ana inc~ na Nota F'sFar'a. a mesma será devcvida á Contratada para 
correção. ficando estabeleôdo que o prazo para pagamalo será cortado a parbr da data de apresentação na 
nova Neta FscaWiira sem quaiquer ónus ou correção a ser paga pela Contratante 
5.8 	- A e -tuaI iiadirnpénda de um dos &gâos pailopantes desta Ata não produbrà efetos quanto 
aos demais 
5.9 	- A NF 	deverá vr accrnpaiihada da Certloão de INSS. FGTS e Traba sob pena de 
não recelmero 

CNP..t: 3.97 40001-02 E-maiL 	  
Av. Csteo Branco, 635 Centro - Santa Lrna Do Pará - Rá  - Cc'p: 655.44-000 



ESTADO DO PARÁ 
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇÃO 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE \,1GÉNCiA DA ATA E DOS CONTRATOS 
61 	O xazo de v~ dessa Ata de Rastrc de Preços é de O1(Lnii) ano, contado do dia 
poeu à data de sua pÁicaçâo no FÕgrab as Prefetua MOpaI 
.2 	O prazo de viç$nda das cxntrataçs decorrentes desse registro de xeços apresentará como 

termo nical o recebimento da ordem de compra ou seivço, e como termo final o r.%mento defui*jvo dos 
pnxiitos eou serviços (reiadcnados no termo de reeréra) pela Admuiistraçâo oreevados os tmies de 
prazo de er*regafixados no Anexo 1 do Edtal n4  013i209-SRP/PMSLP 

CL&USULA SEIIMA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
7.1 	- De axlnb com o §2, sri 70 d0 Ecr'o n0  7.892.113, fica Álxb saniele à celetraç.ão do cortaÉDou 
c*Èo iristn.rnerto hábi a ~a de cbtacâc orçarena 

CLÁUSULA OITAVA - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE COMPRA OU SERVIÇO 
8,1 	A em~ da Ordem de compra ou ser'ço consbtui o 	rnerito de forma~ cia aqusição 
com os forrores, em o ormtdade corri ce prazos es be4ec' na Lei Federal ri°  8.66%3- 
8.2 	Quando hzx.wer necessidaoe de aquissçâc ou scldtaçâo dos pxUcs e/au serviços (reIaos 
no termo de referência) por alg.i dos &ãos parbcentes da ?ta, õ citae dasscaio em prveio kjgar
serã convocado para receber a atem do ccmia ou servço no pazo de até 02 (dois) das utei 
83 	- A AC*IIInrStraÇãO poderá prorrogar o prazo 	 no tem antenor por igual período. nos termos 
d o sri 64, § 11  da Le Federá ri°  8.66&93, quardo soi*ctado pelo ltai1e dassilcado, dorarte o 	i 
transaio, e desde que ocorra rnc1 jtio, aceto pelo arte pr~or do 	taiie. 
84 	- Se o lrte dassfcado em primeiro kar se reousar a receber a ordem de:cwa ou seivço 
ou se não disper de ccndàçóes de atender *egraimente à recessdade da 	ï'''. pclderã 
a ardem de compra ou serçc ser exa para os demais proponentes calastradcs que concordaram 
em fcwnece os prod.tos e/cz.i serviços reacionos no termo de referência) ao preço e nas mesmas cor~ 
da ÇTfl5lT5 xcda atiada a ordem de dassão. 

CLÁUSULA NONA DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS 
(RELACIOt'IADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA) 
91 	A entrega dos prtxutos alciÁ servços çmiwu~ no mio dereemnoa) ,dar cc a no prazo i 	 
de 05 (ci rico) d as após o recEttmerio da ordem de compra ou rviço. 
9.2 	- Os prcx*4os e/ou serviços (relacionados no tenio de referénoa) serão entregues na erxereçx em 
que se cora na ordem der ccmpra ou serviço com ertreg'a das 08:00 ás 17 '00 txX-ds. 

9.3 	A rrtstraão Conbnte desigr. fornadiente. o seMdor ou carsão de, no mfrio, 
3 três membros, na tp5tese do paragrafo & d  at 15 da Lei n 8,66/93) responsàvei pelo recetwnento 
dos 	xktos erou servços acados no termo de referência), por nieo de termo dmxretw~ que 
czriiçrrve a adrxpaçác do oteto ou serço aos termos deste contrato e pela atestação çxovisôria eou 
dei*va dos mesmos em até O (crnco) dias conseouUsos, 

CLÁUSULA DECIMA - DA RESPONSABIliDADE DAS PARTES 
10.1 - Conpeteá Cortatada 
a) Entregar os pro.idos e/ou seivços (re ou~ w termo de referênaa) de acordo com as condiçães e 
prazos propostas e bnece-los dentro. do periõdo da va~ (rio caso de fome'rerio de bens). 
b) Prtdorciar a imediata coeo das deficiências apontadas pelo setor competente do Conoate. 

CNP-,: r,8a7.a4s!000l-o2 Ernt 	 
Av, Cauicio Branco, 635 - Ceritro S*ttt Lu r Pi.n - Pa Cp' d&44-'JOJ 



ESTADO DO PARÁ 
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

O) Mair,d~Ma a exeoiçào do C1ro. em =4Datbade com as obhgações assnas, 
todas as cxndiçôes de hatação e quaIção exgdas na 1idtaço, rirJTnedspõe o nso XIII, do a'b 
55, da Lá N° 866&'93 eaes, 

102 	- CaneáCortfl' 
a) Efua o parnerto do pm previsto na à~ sega rcs WnTros deste su1o; 
b) Defnr o kxal pera eregadn: WxMOs  e'ou  la  prestação  dos ser~ (renados no "m de 
r49-rc2) 

o) 	Desgnar senicbr (ou comissão de, no rn.nimo 3 és memt'os, na h~ do pa'áço 8° do 
art 15 da Lei n° 863) esçnsãvei pelo acwnpaNiaTelo e fecali.zação na errega dos prtxtos 
(reiaoos no tem de rek~ adqumos ou dos seos presacios (reaonos no termo de 	ica). 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
11.1 	O aaso 	tfra na exeoção do cortiao setara a an contratado à aptcaço de 
rnt*ade rra, nas segurtes coiçes: 

11 1.1 - Fa-se a mula de rnxa em 0.3 % és déQios por oerto) por da de 	o, a incidir 
sobre o vala- Icial reustado do cc1rato, ou sobe o sabo reajustado rão 	casoo contrato encxe- 
se pac&te exeota: 
1112 Os dias de atraso serão contabados em oaibm~ com o cronograma de execução do 

11.13 - A aação da multa de mora não impede que a Aorutr~ re&rda un - er1e o 
contrato e açue as outras sanções pretas no gwn 112 deste ecMa$ e na Lei Feoeral n 8-66551 

11.2 - A 	ecao total ct ct1ado contrato er~ a apkaao das segures sanções ao ica1e 

a) ência 	 1 

b) MÊa c~-~a por perdas e ~1 no montante de 101% dez por rito) sobre o saldo 

cor 	di dWá reustado não executado pelo patcjtar 

e) 	Suspertsão hemparana de pa1iopação em tidtaçâo e nedTerto cia contratat corv a #árinstão 
Pútca MreipaI, Dde4a ou tnctreta por prazo não sucei'ora 02 (dois) anos: 

dl 	Impeone10 para ktar e ox~ cont o Mrrutracão Pobca Ma~ Da ou fateta,  

pelo gazo de até 20 M1e anos, sem prejuizo das mu'as prestas em eZMaI e no contro e das domas 
ccnunações 	espeÚcamente nas tipoteses em que o dtante. convocado dentro cio prazo de 

vaSdace da sua pwa. não C5101X3r O CO1tTr dar de eregar ou apresentar doa'nentação falsa 

exçida para o cetarne, er'isejar o rerdamet10 da execução de seu oeto, não rnar*er a propos, 
fatiar ou fraxiar na eewção do contato. a rxxtar-se de modo in~ ou cometer fraude Ilscat 

C) 	Declaração de ;nidoneidada para 1 	ou contratar wn a Acnalração PÈa,  em toda a 

Federaçãoe  enquanto perdtsa111 os mcos determnantes da psção ou até que seja promovida a 
realiiLtação p1Ie a propna aondade que a*xx a penaklade que seta concedida serne que ci 
contratado ressaror a A&nrstraçào pios pí*'te&Íta's  e após decamclo o prazo cia sanção cada 

com base na anea V. 

	

ÇNP.j 6.aa7,848000l0,2 Eai1; tit 	açanal) -COM 

	

Av. Camelo Branco, t.1S....Ccntn, Santa Luza 	- Pa  - C'p. 644-Ot)O 

' 	 



ESTADO DO PARÁ 
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA   	

L PODER EXECUTiVO MUNICIPAL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

jo 

tI 

§ 1 As sarç5es pretas nas aline a. c. d e & deste teu não são cirnuabvas entre si, mas  
poderisa ap~ junmente com a rnua compensabm par perdas e danos Àinea ). 
§ 20  Quando mposta uma das s .es pre~ nas akeas c', d' e 	a aondaóe czpetente 
subreterà sua dodsão ao Prefetø Muna, a fim de que se corifirn. tenha e*.ik> perax- e a 

§ 3. Caso as s~ refedas rio pango antenor não se'am confrnadas pe< Reu Mu, 
competirã ao õgão pernotor de cetarre, por wiZemdo de sua a4ordac competente, dec Scye a 
aplicação ou não das demais 	sanoonatãnas 
§ 4° Corkmac.a a aç4ação de quais.4er Qas s3nções aannmt~ prev~ neste itemn, crnpet 
ao cxgãc xomctcir do ceilame mcder com o regsro da ocoiénaa no SICAF, em campo aprcxadc 
Na caso da apídiçãw da sanção Prevista na aïk d, deverá. ainda, ser só~ o descrederxa~ 
do iciante no SCAF. 

11.3 - As saiç.ies 	rrvas sofrew ~ aotcadas rm~ regu'ar processo achi*io, 
assegurada a aupla decsa e o 	c eaido- as seÈfles regras: 
a)Antes da apcação de 	cr sardo adrrstrata, o ôrgâo prwxwc do cetane ~no" 
o bôtaite contrat. f tando-Le a ap entaç.ãa de defesa prévia 
b)A notkaçáo demú o~p omerite ou por conespondénca com aviso de recebÉmento, indicando, 
no n*na a xx,duta de brtwte oratado reptaa com nftatca a nx*ivação para a1* 	da 

n~ a saçâc que se ptende ap, o prazo e o "de erirega das razões de esa: 
c) O ~ para apresação de defesa riêvia seca de 05 (co) dtas ~ a xiar da r*rnação, 
exco na hip&ese de dedaração ca nredade. em que w p= será de 10 (dez) dias consea$Tvos, 

verdo. em ambos os casos. ser o~vaJa a rega do aifrj. 110 da Lei Federaln. S93. 
d) O Iótante con~ com crà a ç á rgâc orctx do cerme as mars de endereço ocorhctas 
no cirso da proaesso 	 viçjênaa do cato. ccnserando-se e&aes as notificações enviadas 
ao kx arenormente 1, iia, na ausénda da comihcação: 
e) 01ada a dea Prév'a ou expirado o pwo sem qie o=ra a sua aesent. o Õrgão promor do 
cerWm çera decisão furentada e actará as medfas Iegas cabíveis, esguardado o direito de 

recurso cIo Uctante que --vará ser exerco nos mos da Lei FederI n° 866, 
fi O recurso acnnsva a qic:se ~a ainea antenor sara sizmedo à anaIse da Procuradona Gera 
doMurip 

114- Os mc1antes reatM&, ás muftasrnoratánas e ccmpensatôts a~ ~ Ach*úsaçâo poderào 
ser <X)brackDs judierte ou c4s:ci &ados dos ores devs ao kante cor*ado reêatr 	às parce'as 
efetivanerte execiiadas do ccitratu, 
11 5 - Nas hipdses em que os faías ense kres da apcação das muftas acarretarem também a rescisão 
do contrato 	va)ores tkrritos ás pencies pxerão anda ser c acontados da g -aitia pestada 
Peia coa, 
11,6 Em ~er caso, se aps o desconto dos v~ retats às mutas restar vakr residual &n desfavcx 
do 	 cajudIodadifere4u. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA RESCSÃO 
12 1 - A resôsão da Ata poder.t c.corer nas hpotesas e condições çxeas nos ats 78 a 79 da Lei 

80darnesma Lei, se for ocaso, 

ÇNIÇI i.37l45/OOO1-Q2 5-mau:ftwitasca  
Av CasTeto Rran. t'ti - Centra - Santa LuzÁw Do Para P Cep. &44-000 



CNPJ 4.fOIDI-O E-mAU ieit 	luz 	naLorn  
M Cto 	3S - 	 -  an*a ui&I) Para - - Ccp &8b44-OOQ 	  

lURA MUNI » 	 A LUZIA DOPA 
CN.PJ n0  63.887,:. ,810001-02 

EDMO ALVES DA ILVA 
CPF: $16 301.44 15 

CONTRATANTE 

AUTO POSTO z•  E 10 1àA EPP 
CNPJ: 12.21. . 	001-50 

JOSE ROSIV 'O tJRA PEREIRA 
CPF: 4W.452,802-68 
Representante Legal 
CONTRATADO(A) 

ESTADO DO PARA 	 
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CtJS*A DÉCIMA TERCEIRA TX)S ADITAMENTOS 
13 1 - A presente Ata pcxá ser ad, estnite, nos temos pcestos na Lc n0  8.693, após 
manifestação forma da CONTRATAN TE 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS RECURSOS 
14.1 - Os revisas. rie~entação e pedido de ecxG 	somente serão as nos ernos do 

ai 109,daLen 0  866€%e 

CLÁUSULA DÉCIMA QW4TA. 00 ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
15.1 - A execução do coritrao scru aconpanha peo a) Seaaia Mpai de 	 desjiac 
reçeser1ziteda Ptrssção nos temxis do art 67 da Le rf 8.66&93, que deverá atestar a execução 
do ctiØo cor~, obsen,adas as dspes deste Corto sai o que não será permitkio ciaicuer 
pagarner'to. 

CL&USULAI DIECIMA SEXTA - DO FORO 
16.1 -Fica eie*o o foro d SANTA LUZIA DO PARA. para dirimir quaIjw dúvida ou ccrtestação onuncia 
d reta au nn1e 	 reruidando-se expressx~ a qkuer o&o, pormas 
Ptv~ que sa 

E por estarem istas e 	ai,b assnaii o p~ em fr'és vos de çLà teor e *rrna paa 
cfrstti»ção. pwa c.ie produza sevs 	legaro,  

ZIA 00 PARA. 05 de agosto de 2019. 

i 



Estado do Fará 
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ 

PREGÃO PRESENCIAL N° 013/20.19-SRP 

ENCARTE 

Este documento é parte integrante da licitação realizada pelo Município de SANTA LUZIA DO PARÁ com 
participação das Empresa(s) cujos preços estão a seguir registrados, em face da licitação na modalidade PREGÃO N° 
013/2019-SRP. 

Elpr..a: ÁWPO POSTO ZL ELION LTDÀ RPP: CN.?.3. n 12.261 57/3001-50, chstabolacida à Av. CASTELO ~CO, SIL KM 46, 
CTRO, 
Santa Luzia do Pará PÁ, r.pr.sntada ne8ta ato p10 Sr(a) JO55 SOSIVALDO LIRA PEREIRA, C.P.F. n' 488.452.802-68. 
R.G.n 
2723484 PC PÁ. 

ITZh# DESCRIÇãOJESPECIJ'TCAÇÓES 	 UNIDADE 	 ~IDADE 	VALOR UNITÁRIO 	VALOR TOTAL 
00081 GASOLINA CCMtJ)4 - Marca.: PEOREAS 	 LITRO 	 380,000.00 	 4,850 	2.813.000,00 
00003 ÓLEO DIESEL TIPO 510 - Marca. PETBOBR.AS 	 LITRO 	 490,010.00 	 3,950 	1.935.539,50 
00004 ÓLEO DIESEL CO~ 8-500 - Marca.: PETT4OERAS 	 LITRO 	 218,000.00 	 3,850 	808.500,00 

VALOR TOTAL R$ 	3,557.039,50 

AV, CASTELO BRANCO No  635 - SANTA LUZIA DO PARA 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PAU D'ARCO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°  20190028 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 029.2019.01 

PREGÃO PRESENCIAL/SRP n° 9/201 9-022PMPD 

No dia 06 de novembro de 2019, A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO, com sede na AVENIDA BOA 
SORTE S/N, Pau D'Arco - Pará, representada pelo seu gestor neste ato pelo Sr. FREDSON PEREIRA DA SILVA, portador da RG. 
2863484 SSP-PA, 0FF. 650.021.212-68, considerando o julgamento do Pregão n0  9/2018-028PMPD/SRP , com objetivo 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES. RESOLVE registrar os preços 
ofertados pela Beneficiária da Ata, a empresa AUTO POSTO ECOLOGICO LTDA; C.N.P.J. n°03.451.902/0001-32, situada à PA 
150 KM 25 LADO DIREITO S/N, CENTRO, Pau D'Arco PA, neste ato representada pelo senhor NELSON CARLOS THOMAS 
LANGER, C.P.F. n° 591.751.410-00 de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as 
condições previstas no Edital e anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações, no vigente Decreto que regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no Art. 15 da Lei n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993, Decreto Municipal n°039, de 06 de janeiro de 2017, e das demais normas legais aplicáveis, e em conformidade com 
as disposições a seguir: 

1. DO OBJETO: A presente Ata tem por objeto o com objetivo de REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS, 
CAMINHÕES E MAQUINÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO - PA E SUAS SECRETARIAS /FUNDOS. 

2. DOS PREÇOS E QUANTITATIVOS: Os preços registrados e as quantidades máximas a serem contratados por meio de contratos 
derivados desta Ata de Registro de Preços, previstos na legislação vigente, são os que seguem: 

Empresa: 	AUTO POSTO 	ECOLOGICO 	LTDA; 	C.N.P.J. 	n 	03.451.902/0001-32, 
Pau D'Arco PA, representada neste ato pelo Sr(a) . NELSON CARLOS THOMAS 

ITEM 	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES 	 UNIDADE 

estabelecida 
LANGER, 	C.P.F. 

QUANTIDADE 

ã PA 150 EM 25 LADO DIREITO SIM, CENTRO, 
n 	591.751.410-00. 

VALOR UNITÁRIO 	VALOR TOTAL 
00001 GASOLINA COMUM. - Marca.: IPIRANGA LITRO 165,720.00 5,150 853.458,00 

GASOLINA COMUM. 
00002 DIESEL 8500. 	- Marca. 	IPIRANGA LITRO 260,000.00 3,920 1.019.200,00 

DIESEL S500. 
00003 DIESEL SiO. 	- Marca.: 	IPIRANGA LITRO 306,000.00 3,950 1.208.700,00 

DIESEL S10- 
00004 ÓLEO 15W30 - Marca.: IPIRANGA LITRO 45.00 18,000 810,00 

ÓLEO 15W30 - 1 LITRO 
00005 OLEO 15W40 C04 - Marca. 	IPIRANGA SATDE 120.00 245,000 29.400,00 

OLEO 15W40 CG4 
00006 OLEO 90 GL4 - BD/20LITROS - Marca.: 	IPIRANGA SALDE 20.00 245,000 4.900,00 

OLEO 90 GL4 
00007 OLEO 68 - 20/LITROS - Marca.: IPIRANGA SALDE 20.00 228,000 4.560,00 

OLEO 68 
00008 oleo atf p/trasmissào - Marca.: IPIRANGA LITRO 70.00 18,000 1.260,00 
00009 ÓLEO 20W40 - Marca.: 	IPIRANGA BALDE 35.00 263,000 9.205,00 

ÓLEO 20W40 - LITROS 
00010 OLEO SW40 - Marca.: IPIRANGA BALDE 5.00 245,000 1.225,00 

OLEO SW40 
00011 BALDE DE AP.LA - Marca.: IPIRANGA BALDE 6.00 73,000 438,00 

BALDE DE ARLA 
00012 OLEO SAE 85W 140 API GL5 - ilt - Marca. 	IPIRANGA LITRO 20.00 10,000 200,00 

OLEO SAN 85W 140 API GL5 - ilt 
00013 OLEO 2TEMPO API TC - Marca.: IPIRANGA FRASCO 15.00 16,000 240,00 

OLEO 2TEMPO API TC 

VALOR TOTAL R$ 3.133.596,00 

CNPJ: 34.671.016/0001-48 
AV: BOA SORTE, S/N9  - CENTRO - PAU D'ARCO - FONE: (94)3356-8104/8105 



Estado do Pará 	 FI-}l 

GOVERNO MUNICIPAL DE PAU D'ARCO 3 	1  ...-O 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

2.2. Essas quantidades são as estimativas máximas das necessidades e/ou possibilidades anuais dos bens/ produtos/ serviços 
objeto desta Ata de Registro de Preços, não constituindo obrigação da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO, na 
contratação da totalidade dos itens e nem das quantidades indicadas. 

2.3. As contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços dependerão da disponibilidade orçamentária e financeira, da 
necessidade e da liberação do setor competente por parte da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO. 

2.4. As especificações dos bens/ produtos/ serviços do objeto e as demais condições de fornecimento/ execução são aquelas 
estabelecidas no Termo de Referência, Anexo 1 do Edital e na proposta apresentada pela Beneficiária da Ata. 

2.5. A localização precisa, os prazos e as condições específicas dos fornecimentos/ execução estarão indicados na ordem de 
compra! serviço. A ser emitida pela(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO, quando da efetiva aquisição/ execução dos 
bens/ produtos! serviços. 

3. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: O Registro de Preços será formalizado por intermédio desta Ata de Registro de Preços e 
nas condições previstas no Edital. 

3.1. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 

3.2. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, A(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO não será 
obrigado a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação 
pretendida, sendo assegurada preferência em igualdade de condições à Beneficiária da Ata. 

3.3. A Beneficiária da Ata terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para assinar o(s) contrato(s), retirar a ordem de compra ou a nota 
de empenho, contados da convocação, nesse sentido, da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO. 

3.4. A Beneficiária da Ata convocada que não comparecer para assinar o(s) contrato(s), retirar a ordem de compra ou a nota de 
empenho, no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, estará sujeito às sanções 
previstas no Edital. 

4. DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Será permitida a adesão de órgãos não participantes desta Ata, até o 
limite individual de 50% (cem por cento) dos quantitativos registrados e, na totalidade das adesões, até o dobro dos quantitativos 
registrados, conforme legislação vigente. 

5. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS: Os preços registrados nesta Ata de Registro de Preços serão fixos e 
irreajustáveis pelo prazo de 12 (doze) meses da data de recebimento das propostas. 

Após esse período os preços serão reajustados com base no reajuste de preços ocorrido no mercado, mediante comprovação 
através de documentos oficiais. 

5.1. O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o 
custo, cujos preços foram registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto à Beneficiária da Ata, 
observadas às disposições legais. 

5.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador 
convocará a Beneficiária da Ata para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado, observados as 
disposições legais. 

5.3. Frustrada a negociação, a Beneficiária da Ata será liberada do compromisso assumido. 

CNPJ: 34.671.016/0001-48 
AV: BOA SORTE, S/N - CENTRO - PAU D'ARCO - FONE: (94)3356-8104/8105 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PAU D'ARCO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

5.4. Na hipótese anterior, o órgão gerenciador convocará os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a Beneficiária da Ata, mediante requerimento 
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá liberar a Beneficiária da Ata do 
compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes da ordem de compra, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados. 

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as 
medidas cabíveis para obtenção da aquisição mais vantajosa. 

6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: A Beneficiária da Ata terá seu registro cancelado quando: 

6.1. Descumpriras condições da Ata de Registro de Preços. 

6.2. Não retirar a ordem de compra ou nota de empenho ou não assinar o contrato no prazo estabelecido pela(o) PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PAU D'ARCO, sem justificativa aceitável; 

6.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; 

6.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do Art. 87 da Lei n° 8.66611993 ou no Art. 70  da Lei n° 10.520, de 2002. 

6.5. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, serão formalizados por 
despacho da autoridade superior da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO. 

6.6. O cancelamento do 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 por razão de interesse público ou a pedido do 
fornecedor! prestador. 

7. DAS CONDIÇÕES GERAIS: As condições gerais do fornecimento/ execução dos bens/ produtos/ serviços, tais como 
especificações, os prazos, as obrigações da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO e da Beneficiária da Ata, penalidades 
e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Edital da licitação e seus anexos, em especial o Termo de Referência, e 
na proposta apresentada pela Beneficiária da Ata. 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente Ata de Registro de Preços em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PAU D'ARCO e Beneficiária da Ata. 

Pau D'Arco - Pará, em 06, de novembro de 2019. 
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