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Prefeitura Municipal de
Dom Macedo Costa publica:
• Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico para Registro de
Preços nº 029/2021 - Objeto: Aquisição de combustíveis líquidos
automotivos (gasolina comum, óleo diesel e óleo S10) para abastecimento
da frota de veículos próprios pela da Prefeitura Municipal de Dom Macedo
Costa.

Gestor - Egnaldo Piton Moura / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Praça Cônego José Lourenço, s/nº
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ATA
A DE REGISTRO DE PREÇOS ATA DE
D REGISTR
RO DE PREÇ
ÇOS
O MU
UNICÍPIO DE
E DOM MAC
CEDO COST
TA, pessoa juurídica de direito interno,, inscrito no CNPJ
sob o nº 13.827.0019/0001-588, com sede na Praça Cônego
C
José Lourenço coonjuntamente, por
seu Gestor,
G
o Prrefeito Egnaldo Piton Moura , Brasiileiro , Solteeiro e Agentee Comunitarrio De
Saúde, portador da
d Cédula de Identidadee nº 08168800590 SSP/BA
A e CPF(MFF) nº 945.6166.725ma eletrônica, para
91, considerando o julgamentto da licitaçãão na modalidade de preegão,na form
P
nº 029/2021, puublicada no Diario Oficiaal do Municippio de 20/122/2021
REGIISTRO DE PREÇOS
proceesso administrativo nº 1310-2021, RESOLVE registrar os
o preços da(s) empreesa(s)
indicaada(s) e quaalificada(s) neesta ATA, dee acordo com
m a classificaação por ela(s) alcançada(s) e
na(s) quantidade(s) cotada(ss), atendendoo as condiçções previstaas no edital,, sujeitando--se as
partes às normas constantess na Leinº8..666,de 21 de
d junho dee 1993 e suas alteraçõees, no
1
, no Decreto nº 7.892, dee 23 de janeiro de 2013, e em
Decreeto Municipaal nº 15, de 17/02/2014
confoormidade com
m as disposiçções aseguir:
DO OBJETO
O
1. A presente Ata
A tem porr objeto o aquisição
a
de
d combus tíveis líquiddos automootivos
(gasoolina comum
m, óleo dieseel e óleo S10) para abasstecimento da
d frota de vveículos próóprios
pela da Prefeiturra Municipall de Dom Maacedo Costaa
2. , especificado
e
no item) I doo Termo de
d Referênciia do edital de Pregãão eletronicoo nº
029/22021/SRP , que é parrte integrantte desta Atta, assim como
c
a prooposta venceedora,
indeppendentemennte de transccrição.
DOS PREÇOS, ESPECIFICA
E
ÇÕES E QUANTITATIVO
OS
o
e as demais condiçções ofertadaas na(s)
O preeço registrado, as especifficações do objeto
propoosta(s) são as que seguem:

,WHP
P

Fornecedor AUTO POSTO
P
DOM
M MACEDO COSTA LTD
DA , CNPJ/MFF 10.869.9244/0001-82,
RU
UA PEDOR VESPAZIAN
V
D MACED
DO COSTA/B
BA, 75 3634-1227,
O, Nº 480, DOM
Repreesentante: Lilliane Rosa Oliveira
O
Ferrari, RG: 09.2885.421-49 & C
CPF: 027.5779.435-02
UNID
D
VLR UNITT
TO
OTAL
QT
TD
DESCRIÇÃO MARCA



Litross

1500000

GAS
SOLINA

SHELL

R$ 6,599

R$ 9889.850,00



Litross

450000

OLEO
O DIESEL

SHELL

R$ 5,300

R$ 2338.500,00



Litross

680000

OLEO
O DIESEL
S10

SHELL

R$ 5,359

R$ 3664.412,00

TOT
TAL
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R$ 1.5992.762,00
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ÓRGÃO(S) PART
TICIPANTE(S
S)
ó
e entiidades públiccas participanntes do regisstro de preços:
São órgãos
Prefeeitura Municippal de Dom Macedo
M
Costta/Bahia - Seecretaria Munnicipal de Administraçao,
Obrass Transportees e Serviçoss Publicos, Seecretaria de Saude, Secrretaria de Educaçao,
Secreetaria de açaao Social etc..
A validade da Ataa de Registro de Preços será
s de12(dooze) meses, a partir do(a) publicação de
d
e
no Diáário Oficial doo Município, não podendoo ser prorroggada.
seu extrato
REVISÃO E CANCELAMENT
TO
A Administração realizará
r
pessquisa de meercado perioddicamente, em
e intervaloss não superioores a
180 (cento e oitennta) dias, a fim de verificaar a vantajosiidade dos preeços registraados nesta Ata.
A
d
no art. 9º, XI doo Decreto n. 7.892, de 2013,
2
o prazoo de 180 (ceento e
Conssiderando o disposto
oitentta) dias devve ser conssiderado com
mo o intervaalo máximo entre pesqquisas de preços,
obserrvando-se quue a situaçãoo em concretoo pode deterrminar a dimiinuição dessee intervalo.
Os preços registrados poderrão ser revisstos em decoorrência de eventual reddução dos preços
p
m
ou de fato quue eleve o custo do objeto
o
registtrado, cabenndo à
praticcados no mercado
Administração proomover as neegociações juunto ao(s) foornecedor(es)).
m
Quanndo o preçoo registrado tornar-se superior ao preço praticcado no mercado por motivo
superrveniente, a Administraçãão convocaráá o(s) forneccedor(es) parra negociar(eem) a reduçãão dos
preçoos aos valorees praticadoss pelo mercaddo.
O fornecedor quee não aceitar reduzir seu preço ao valoor praticado pelo mercaddo será liberaado do
comppromisso asssumido, sem aplicação dee penalidade..
A orddem de classsificação doss fornecedorres que aceiitarem reduzir seus preçoos aos valorres de
mercaado observará a classificcação original.
Nota Explicativa: Suprimir o item quaando inexisstirem outross fornecedoores classifiicados
registtrados na ataa.
Quanndoopreçodemercadotornnar-sesuperiooraospreçosrregistradoseoofornecedornnãopudercum
mprir o
comppromisso, o órgão
ó
gerencciadorpoderá::
liberaar o forneceddor do comprromisso assuumido, caso a comunicaçção ocorra antes do pediido de
fornecimento, e sem aplicaçção da penaalidade se confirmada a veracidadde dos motivvos e
compprovantes aprresentados; e
convoocar os demaais fornecedoores para asssegurar igual oportunidadde de negociiação.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão
ó
gerencciador deveráá proceder à revogação desta
d registro de preços, addotando as medidas
m
cabbíveis para obtenção
o
da contrataçãoo mais
ata de
vantaajosa.
O reggistro do fornecedor será cancelado quando:
q
descuumprir as conndições da ata
a de registroo de preços;
não retirar a noota de emppenho ou innstrumento equivalente no prazo eestabelecidoo pela
Administração, seem justificativva aceitável;
p
registrrado, na hippótese destee se tornar superior àqqueles
não aceitar reduuzir o seu preço
praticcados no mercado;
ou soofrer sanção administrativa cujo efeitto torne-o prroibido de ceelebrar contraato administrativo,
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alcannçando o órgãão gerenciaddor e órgão(ss) participantee(s).
O caancelamento de registroos nas hipótteses previsstas nos itens 5.6.1, 5..6.2 e 5.6.44 será
formaalizado por despacho do órgão gerencciador, asseggurado o conntraditório e a ampla defeesa.
Ocanncelamentodooregistrodeprreçospoderáocorrerporfatosupervenieente,decorrenntedecasoforrtuito
ouforrçamaior,queprejudiqueoccumprimentoodaata,devidaamentecompprovadosejusstificados:porrrazão
de intteresse públiico;ou
a peddido doforneccedor.
CONDIÇÕES GERAIS
As coondições geraais do forneccimento, tais como os praazos para entrega e recebbimento do objeto,
o
as obbrigações da Administraçção e do fornecedor regisstrado, penalidades e dem
mais condiçõões do
ajustee, encontram
m-se definidoss no Termo de
d Referência, anexo ao edital.
É veddado efetuar acréscimos nos quantitaativos fixadoss nesta ata de
d registro dee preços, incclusive
o acrééscimo de quue trata o § 1º
1 do art. 65 da Lei nº 8.6666/93.
A ataa de realizaação da sesssão públicaa do pregãoo, contendo a relação ddos licitantess que
aceitaarem cotar os
o bens ou seerviços com preços
p
iguaiss ao do licitante vencedor do certamee, será
anexaada a esta Ata
A de Registrro de Preçoss.
Para firmeza e vaalidade do paactuado, a presente
p
Ata foi lavrada em
e 03 (tres) vias de iguaal teor,
minhada cópiia aos
que, depoisde lidda e achada em ordem, vai assinadda pelas parttes e encam
demaais órgãos paarticipantes (se
(s houver).

Dom Macedo Cossta, 05 de Janeiro de 20222

MUNICÍPIO DE
M
D DOM MAC
CEDO COST
TA
Prefeito Municipal Coontratante

AUT
TO POSTO DOM
D
MACED
DO COSTA LTDA
L
CNPJ:10.869.924/00001-82
Representtante legal: LILIANE
L
ROS
SA OLIVEIRA
A FERRARI
CPF:0027.579.4335-02
EmprresaContratada
TEST
TEMUNHAS::
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: UBR/GGUOVS7MHRSIZS6KNA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

