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AVISOS DE LICITAÇÃO 
 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE 

COLMÉIA – TO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022-SRP 

 

O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE 

COLMÉIA, ESTADO DO TOCANTINS, 

mediante o Pregoeiro e equipe de apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados 

que realizará licitação, na modalidade Pregão 

Eletrônico, tipo menor preço por item, para 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, 

EVENTUAL E PARCELADA CONTRA-

TAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE 

SISTEMA DE CARTÕES PARA PRESTA-

ÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRA-

ÇÃO, GERENCIAMENTO E MANUTEN-

ÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ME-

CÂNICA EM GERAL, ELÉTRICA, FUNI-

LARIA, ALINHAMENTO, BALANCEA-

MENTO, CAMBAGEM, TROCA DE 

ÓLEO, FILTRO, PINTURA EM GERAL, 

SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, 

SERVIÇOS DE TORNO EM GERAL, 

CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS 

EM GERAL), BEM COMO FORNECI-

MENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓ-

RIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL OU 

SIMILAR DE PRIMEIRA LINHA, EM 

ATENDIMENTO A FROTA DE VEÍCU-

LOS/MÁQUINAS DO PODER EXECUTI-

VO MUNICIPAL DE COLMÉIA-TO, com 

início e recebimento das propostas e habilita-

ção a partir do dia 19/04/2022, às 08h:30min, 

no site www.bnc.org.br.  
 

Encerramento de envio de proposta e habi-

litação até 29/04/2022 as 07h:29min, e 

início da sessão eletrônica dia 29/04/2022, 

as 08h:30min, no site www.bnc.org.br  
 

Edital e anexos poderão ser retirados na 

Prefeitura Municipal de Colméia-TO, pelo e-

mail colmeialicitacao@gmail.com, pelo site: 

www.colmeia.to.gov.br ou www.bnc.org.br.  
 

Maiores informações pelo telefone: (63) 

3457-1843 ou pelo e-mail: colmeialicita-

cao@gmail.com. 
 

Colméia – TO, 13 de abril de 2022.  
 

WELIQUES PEREIRA MORAIS 

Pregoeiro 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 
 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

DE COLMÉIA – TO 

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº 026/2022 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COL-

MÉIA, ESTADO DO TOCANTINS, medi-

ante o Agente de Contratação, torna público 

para conhecimento dos interessados que 

realizará processo administrativo de contra-

tação direta, tipo menor por item, visando a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-

CIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS 

PARA EXECUÇÃO DE AÇÃO DE RE-

GULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA 

(REUR), NO MUNICIPIO DE COLMÉIA-

TO, com início e recebimento das propostas 

e habilitação a partir do dia 13/04/2022, às 

08h:00min, pelo e-mail colmeialicita-

cao@gmail.com ou de forma presencial na 

sede administrativa da Prefeitura Municipal 

de Colméia-TO, localizada no endereço 

Praça da Bíblia, s/nº, Centro, CEP 77.725-

000, Colméia-TO. Encerramento de envio 

de proposta e habilitação até 20/04/2022 as 

07h:59min. 

 

Edital de Aviso de Contratação Direta e 

Anexos poderão ser retirados na Prefeitura 

Municipal de Colméia, pelo e-mail col-

meialicitacao@gmail.com ou pelo site: 

www.colmeia.to.gov.br.  

 

Maiores informações pelo telefone: (63) 

3457-1843 ou pelo e-mail: colmeialicita-

cao@gmail.com. 

 

Colméia – TO, 13 de abril de 2022.  
 

JOSÉ LEANDRO DANTAS DA SILVA 

Agente de Contratação 

______________________________________ 
 

TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

PROCESSO Nº 328/2022  

MUNICÍPIO DE COLMÉIA/TO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2022. 
 

DESPACHO. Tendo em vista o que cons-

ta dos presentes autos e considerando a 

regularidade de todo o procedimento 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

licitatório, em especial o julgamento 

procedido pelo(a) Pregoeiro(a) , inserto 

nestes autos, bem como Parecer Jurídi-

co, RESOLVO, no uso de minhas atri-

buições legais, com fulcro nas disposi-

ções do art. 4, XXII da Lei n.10.520, de 

17 de julho de 2002 com modificações 

posteriores, HOMOLOGAR o procedi-

mento licitatório realizado na modali-

dade de PREGÃO PRESENCIAL nº 

3/2022 CONTRATAÇÃO FUTURA, 

EVENTUAL E PARCELADA DE EM-

PRESA ESPECIALIZADA NO FOR-

NECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, 

PARA SUPRIR A DEMANDA DA 

FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEI-

TURA MUNICIPAL DE COLMÉIA-

TO. destinados a SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO deste Município, 

para o cumprimento das atribuições do 

Município de COLMÉIA/TO, apresen-

tando-se como propostas mais vantajo-

sas as das empresas: 

 

AUTO POSTO GUERRA EIRELI, pes-

soa jurídica, devidamente inscrita no 

CPF/CNPJ sob nº 30.206.280/0001-50, 

estabelecida em AV BAHIA, 0, 07 e 08 

SALA 02 - CENTRO, COLMÉIA - TO, 

vencedora dos itens abaixo relacionados: 

 

 
 

Importa-se a presente licitação na impor-

tância total de R$ 1.754.396,00 (um mi-

lhão, setecentos e cinquenta e quatro mil 

e trezentos e noventa e seis reais), cuja 

despesa deverá correr a conta das seguin-

tes Dotações Orçamentárias: Não há do-

tações informadas. 

 

PUBLIQUE-SE. 

 

COLMÉIA/TO, aos, 12 de abril de 2022 

 
JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

PROCESSO Nº 327/2022 

MUNICÍPIO DE COLMÉIA/TO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2022. 
 

DESPACHO. Tendo em vista o que consta 

dos presentes autos e considerando a regu-

laridade de todo o procedimento licitatório, 

em especial o julgamento procedido pelo(a) 

Pregoeiro(a) , inserto nestes autos, bem 

como Parecer Jurídico, RESOLVO, no uso 

de minhas atribuições legais, com fulcro 

nas disposições do art. 4, XXII da Lei 

n.10.520, de 17 de julho de 2002 com mo-

dificações posteriores, HOMOLOGAR o 

procedimento licitatório realizado na moda-

lidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 

2/2022 CONTRATAÇÃO FUTURA, 

EVENTUAL E PARCELADA DE EM-

PRESA ESPECIALIZADA NO FORNE-

CIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA 

SUPRIR A DEMANDA DA FROTA DE 

VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO DE COLMEIA-TO. 

destinados a FUNDO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO deste Município, para o 

cumprimento das atribuições do Município 

de COLMÉIA/TO, apresentando-se como 

propostas mais vantajosas as das empresas: 
 

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL MO-

REIRAO EIRELI, pessoa jurídica, devidamen-

te inscrita no CPF/CNPJ sob nº 14.788.267/ 

0001-08, estabelecida em AV LONGUINHO 

V JUNIOR, 1094, - CENTRO, COLMÉIA - 

TO, vencedora dos itens abaixo relacionados: 
 

 
 

Importa-se a presente licitação na impor-

tância total de R$ 640.360,00 (seiscentos e 

quarenta mil e trezentos e sessenta reais), 

cuja despesa deverá correr a conta das se-

guintes Dotações Orçamentárias: Não há 

dotações informadas. 
 

PUBLIQUE-SE. 
 

COLMÉIA/TO, aos, 12 de abril de 2022 
 

KELLY REJAINE FERREIRA TEIXEIRA 

Gestora do Fundo Municipal de Educação 

_______________________________________ 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

PROCESSO Nº 324/2022 

MUNICÍPIO DE COLMÉIA/TO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2022. 

DESPACHO. Tendo em vista o que consta 

dos presentes autos e considerando a regu-

laridade de todo o procedimento licitatório, 

em especial o julgamento procedido pelo(a) 

Pregoeiro(a) , inserto nestes autos, bem 

como Parecer Jurídico, RESOLVO, no uso 

de minhas atribuições legais, com fulcro 

nas disposições do art. 4, XXII da Lei 

n.10.520, de 17 de julho de 2002 com mo-

dificações posteriores, HOMOLOGAR o 

procedimento licitatório realizado na moda-

lidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 

3/2022 CONTRATAÇÃO FUTURA, 

EVENTUAL E PARCELADA DE EM-

PRESA ESPECIALIZADA NO FORNE-

CIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA 

SUPRIR A DEMANDA DA FROTA DE 

VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE DE COLMEIA-TO. destinados 

a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 

COLMEIA deste Município, para o cum-

primento das atribuições do Município de 

COLMÉIA/TO, apresentando-se como 

propostas mais vantajosas as das empresas: 

 

AUTO POSTO GUERRA EIRELI, pessoa 

jurídica, devidamente inscrita no 

CPF/CNPJ sob nº 30.206.280/0001-50, 

estabelecida em AV BAHIA, 0, 07 e 08 

SALA 02 - CENTRO, COLMÉIA - TO, 

vencedora dos itens abaixo relacionados: 

 

 
 

PUBLIQUE-SE. 

 

COLMÉIA/TO, aos, 12 de abril de 2022 

 
VINÍCIO SOUZA MARTINS 

Gestor do Fundo Municipal de Saúde 

_______________________________________ 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 

PROCESSO Nº 326/2022 

MUNICÍPIO DE COLMÉIA/TO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2022. 

 

DESPACHO. Tendo em vista o que consta 

dos presentes autos e considerando a regu-

laridade de todo o procedimento licitatório, 

em especial o julgamento procedido pelo(a) 

Pregoeiro(a) , inserto nestes autos, bem 

como Parecer Jurídico, RESOLVO, no uso 

de minhas atribuições legais, com fulcro 

nas disposições do art. 4, XXII da Lei 

n.10.520, de 17 de julho de 2002 com mo-

dificações posteriores, HOMOLOGAR o 

procedimento licitatório realizado na moda-

lidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 

2/2022 CONTRATAÇÃO FUTURA, 

EVENTUAL E PARCELADA DE EM-

PRESA ESPECIALIZADA NO FORNE-

CIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA 

SUPRIR A DEMANDA DA FROTA DE 

VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE COL-

MÉIA-TO destinados a SECRETÁRIA DE 

ASSISTENCIA SOCIAL deste Município, 

para o cumprimento das atribuições do 

Município de COLMÉIA/TO, apresentan-

do-se como propostas mais vantajosas as 

das empresas: 

 

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL MO-

REIRAO EIRELI, pessoa jurídica, devida-

mente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 

14.788.267/0001-08, estabelecida em AV 

LONGUINHO V JUNIOR, 1094, - CEN-

TRO, COLMÉIA - TO, vencedora dos itens 

abaixo relacionados: 

 

 
 

Importa-se a presente licitação na impor-

tância total de R$ 71.640,00 (setenta e um 

mil e seiscentos e quarenta reais), cuja 

despesa deverá correr a conta das seguintes 

Dotações Orçamentárias: Não há dotações 

informadas. 

 

PUBLIQUE-SE. 

 

COLMÉIA/TO, aos, 12 de abril de 2022 

 

 
MARIVAN DIAS PEREIRA REIS 

Gestora do Fundo Mun. de Assistência Social 

_______________________________________ 
 

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 

SRP 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Processo Licitatório Nº: 3/2022 

Processo Adm. Nº: 328/2022 

 

Ata de Registro de Preço, para: CONTRA-

TAÇÃO FUTURA, EVENTUAL E PAR-

CELADA DE EMPRESA ESPECIALI-

ZADA NO FORNECIMENTO DE COM-

BUSTÍVEIS, PARA SUPRIR A DEMAN-

DA DA FROTA DE VEÍCULOS DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COL-

MÉIA-TO. 

 

Validade: 12(doze) meses 

 

Às 14:00 horas do dia 11/04/2022, no(a) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COL-

MEIA, reuniram-se na SALA DE LICI-
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TAÇÃO, situada à PRAÇA DA BIBLIA, 

0, CENTRO, COLMÉIA, CEP: 77.725-

000, Fone: 6334571843, Fax: 

6334571843, inscrito no CNPJ sob o nº 

02.070.746/0001-05, representado pelo(a) 

Pregoeiro(a), Sr(a). WELIQUES PEREI-

RA MORAIS, brasileiro(a), portador do 

CPF/MF nº 017.131.891-94, e os mem-

bros da Equipe de Apoio MARIA GO-

RETTI JANZKOVSKI LEITE, POLYA-

NA RIBEIRO DA SILVA NERES, JOSE 

CARLOS PEREIRA DIAS, WELIQUES 

PEREIRA MORAIS, FERNANDA 

CAUS DA SILVA, designados pelo De-

creto nº 27, de 01/02/2022, com base na 

Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e 

na regulamentação feita pelo Decreto Nº 

9.488, de 30 DE Agosto de 2018, em face 

das propostas vencedoras apresentadas no 

Pregão Presencial nº 3/2022, cuja ata e 

demais atos foram homologados pela 

autoridade administrativa, exarado no 

presente processo, R E S O L V E lavrar a 

presente ATA DE REGISTRO DE PRE-

ÇOS, conforme as cláusulas seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta 

ATA é o Registro de Preço das PROMI-

TENTES CONTRATADAS, 
 

 
 

visando a CONTRATAÇÃO FUTURA, 

EVENTUAL E PARCELADA DE EM-

PRESA ESPECIALIZADA NO FORNE-

CIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA 

SUPRIR A DEMANDA DA FROTA DE 

VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICI-

PAL DE COLMÉIA-TO. 
 

Parágrafo único: A presente Ata de Regis-

tro de Preços constitui-se em documento 

vinculativo e obrigacional às partes, com 

característica de compromisso para futura 

contratação. 
 

DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES 

REGISTRADOS  

CLÁUSULA SEGUNDA: São obrigações 

dos Licitantes REGISTRADOS, entre ou-

tras:  
 

I. assinar o contrato de fornecimento com 

o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE 

COLMEIA e/ou com os órgãos participan-

tes no prazo máximo 05 (Cinco) dias úteis, 

contados da solicitação formal.  

II. providenciar a imediata substituição dos 

itens por falhas ou irregularidades constata-

das pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL 

DE COLMEIA, na forma de fornecimento 

dos materiais e ao cumprimento das demais 

obrigações assumidas nesta ata.  

 

III. reapresentar sempre, a medida que 

forem vencendo os prazos de validade da 

documentação apresentada, novos docu-

mentos que comprovem todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas no 

edital do Pregão Presencial nº 3/2022 

 

IV. prover condições que possibilitem o 

atendimento das obrigações firmadas a 

partir da data da assinatura da presente Ata 

de Registro de Preços. 

 

V. ressarcir os eventuais prejuízos causa-

dos ao(a) PREFEITURA MUNICIPAL 

DE COLMEIA, aos órgãos participantes 

e/ou a terceiros, provocados por inefici-

ência ou irregularidades cometidas na 

execução das obrigações assumidas na 

presente ARP. 

 

VI. responsabilizar-se por todas as despesas 

diretas ou indiretas, tais como: salários, 

transportes, encargos sociais, fiscais, traba-

lhistas, previdenciários e de ordem de clas-

se, indenizações e quaisquer outras que 

forem devidas aos seus empregados, fican-

do, ainda, o(a) PREFEITURA MUNICI-

PAL DE COLMEIA e os Órgãos Partici-

pantes isentos de qualquer  vínculo  empre-

gatício, responsabilidade solidária ou subsi-

diária 

 

VII. pagar, pontualmente, os seus fornece-

dores e as obrigações fiscais com base na 

presente ata, exonerando o(a) PREFEITU-

RA MUNICIPAL DE COLMEIA e os 

Órgãos Participantes de responsabilidade 

solidária ou subsidiária por tal pagamento. 

 

VIII. manter o prazo de garantia e, contado 

da data da entrega definitiva dos bens, na 

forma prevista no anexo (I)- Termo de 

Referência, do edital do Pregão Presencial 

nº 3/2022 

 

DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGIS-

TRO DE PREÇOS 

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de 

validade da presente Ata de Registro de 

Preços é de 12 (doze) meses, contados da 

sua assinatura.  

 

DO REGISTRO DE PREÇOS 

CLÁUSULA QUARTA: O preço registra-

do, a quantidade e o fornecedor dos materi-

ais constantes desta, encontram-se contidos 

na tabela abaixo:  

 
 

DAS OBRIGAÇÕES DO(A) PREFEITU-

RA MUNICIPAL DE COLMEIA 

CLÁUSULA QUINTA: São obrigações 

do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE 

COLMEIA, entre outras:  

 

I. gerenciar, através do Órgão Gerenciador, 

esta Ata de Registro de Preços, providencian-

do a indicação, sempre que solicitado, dos 

fornecedores, para atendimento às necessida-

des da Administração, obedecendo a ordem 

de classificação e os quantitativos de contrata-

ção definidos pelos participantes desta Ata; 

 

II. observar para que, durante a vigência da 

presente ata, sejam mantidas todas as con-

dições de habilitação e qualificação exigi-

das na licitação, bem assim, a sua compati-

bilidade com as obrigações assumidas; 

 

III. acompanhar e fiscalizar a perfeita exe-

cução do presente Registro de Preços, atra-

vés do Órgão Gerenciador; 

 

IV. publicar o preço, o fornecedor e as 

especificações do objeto, em forma de ex-

trato, na imprensa oficial do Município, 

sem prejuízo de outras formas de divulga-

ção, inclusive pela rede mundial de compu-

tadores - Internet, durante a vigência da 

presente ata; 

 

DA CONTRATAÇÃO 

CLÁUSULA SEXTA: Observados os crité-

rios e condições estabelecidos no edital do 

Pregão Presencial nº 3/2022, o(a) PREFEI-

TURA MUNICIPAL DE COLMEIA e/ou 

órgãos participantes, visando alcançar a 

quantidade de bens pretendida, poderá 

contratar concomitantemente com um ou 

mais fornecedores que tenham seus preços 

registrados, respeitando-se a capacidade de 

fornecimento das detentoras, e obedecida a 

ordem de classificação das propostas e os 

preços registrados.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA: O Registro de 

Preços efetuado não obriga o(a) PREFEI-

TURA MUNICIPAL DE COLMEIA a 

firmar as contratações nas quantidades 

estimadas, podendo ocorrer licitações espe-

cíficas para o objeto, sendo assegurada ao 

detentor do registro a preferência de forne-

cimento, em igualdade de condições.  

 

CLÁUSULA OITAVA: A contratação 

junto a cada fornecedor registrado será 
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formalizada pelos órgãos integrantes da 

Administração Direta ou Indireta do Poder 

Executivo, mediante a assinatura deste.  

 

DO PAGAMENTO À CONTRATADA 

CLÁUSULA NONA: O(A) PREFEITURA 

MUNICIPAL DE COLMEIA ou os órgãos 

municipais pagará à CONTRATADA, 

pelos fornecimentos dos bens de valor re-

gistrado nesta Ata de acordo com a quanti-

dade efetivamente entregue mediante a 

apresentação da nota fiscal/fatura corres-

pondente dos bens entregues, devidamente 

atestada pelo setor responsável, em até 05 

(Cinco) dias, após o recebimento definitivo.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA: O pagamento será 

efetuado através de depósito/transferência 

bancário(a), mediante apresentação do 

documento fiscal competente, juntamente 

com os documentos pertinentes.   O docu-

mento fiscal deverá estar acompanhado dos 

seguintes documentos: 

 

Parágrafo Primeiro:  

a) Certidão Negativa de Tributos, expedida 

pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COL-

MÉIA 

 

b) Certidão Negativa de Débito - CND do 

INSS; 

 

c) Certificado de Regularidade do FGTS 

emitido pela Caixa Econômica Federal; 

 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhis-

tas – CNDT. 

 

Parágrafo Segundo: O documento fiscal não 

aprovado pelo(a) PREFEITURA MUNICI-

PAL DE COLMEIA ou pelos órgãos muni-

cipais será devolvido à CONTRATADA 

para as devidas correções, passando a con-

tar novos prazos previstos nesta Cláusula, a 

partir da data de sua reapresentação e con-

sequente aprovação.  

 

DAS ALTERAÇÕES DA ATA 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A Ata 

de Registro de Preços poderá sofrer altera-

ções, obedecido o disposto no Art. 65 da 

Lei 8.666/93, nos seguintes casos:  

 

Parágrafo Primeiro: os preços registrados 

poderão ser revisto em decorrência de even-

tual redução daqueles praticados no merca-

do, ou de fato que eleve o custo dos materi-

ais registrados, cabendo ao Órgão Gerenci-

ador desta ATA, promover as negociações 

junto aos fornecedores registrados.  

 

Parágrafo Segundo: Quando os preços re-

gistrados, por motivo superveniente, tornar-

se superior ao preço praticado no mercado, 

o Órgão Gerenciador deverá:  

 

I. convocar o fornecedor registrado para 

negociação de redução de preços e sua 

adequação ao praticado no mercado;  

 

II. frustrada a negociação, liberar o forne-

cedor registrado do compromisso assumido; 

e  

 

III. convocar, pela ordem de classificação 

do Pregão Presencial, os demais fornecedo-

res que não tiveram seus preços registrados, 

visando igual oportunidade de negociação;  

 

Parágrafo Terceiro: Quando os preços re-

gistrados, por motivo superveniente, tornar-

se superior ao preço praticado no mercado, 

o Órgão Gerenciador deverá:  

 

I. liberar o fornecedor registrado do com-

promisso assumido, sem aplicação das 

penalidades previstas nesta Ata e no Edital 

do Pregão Presencial, confirmada a veraci-

dade dos motivos e comprovantes apresen-

tados;  

 

II. Para o disposto no subitem anterior, a 

comunicação deverá ser feita antes do pedi-

do de fornecimento dos materiais;  

 

III. convocar, pela ordem de classificação 

do Pregão Presencial, os demais fornecedo-

res que não tiveram seus preços registrados, 

visando igual oportunidade de negociação;  

 

Parágrafo Quarto: O(A) PREFEITURA 

MUNICIPAL DE COLMEIA revogará a 

Ata de Registro de Preços sempre que não 

houver êxito nas negociações, na forma da 

legislação vigente.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O 

Registro de Preços dos fornecedores regis-

trados será cancelado quando:  

 

I. houver interesse público, devidamente 

fundamentado; 

 

II. o fornecedor descumprir as condições da 

Ata de Registro de Preços; 

 

III. o fornecedor não assinar a Ata de Re-

gistro de Preço no prazo determinado neste 

edital, sem justificativa aceita pelo(a) PRE-

FEITURA MUNICIPAL DE COLMEIA 

 

IV. se constatar a existência de declaração 

de inidoneidade do fornecedor; 

 

V. o fornecedor não aceitar reduzir o seu 

preço registrado, no caso deste se tornar 

superior ao praticados no mercado; 

VI. por iniciativa do próprio fornecedor, 

quando mediante solicitação por escrito, 

comprovar a impossibilidade do cumpri-

mento das exigências do instrumento con-

vocatório que deu origem à esta ARP, tendo 

em vista fato superveniente e aceito pelo(a) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COL-

MEIA 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os 

preços da presente Ata serão irreajustáveis 

durante a validade desta  

 

Parágrafo Único: Nas hipóteses previstas 

no Art. 65, inciso II, alínea 'd', da Lei 

8.666/93, o(a) PREFEITURA MUNICI-

PAL DE COLMEIA poderá promover o 

equilíbrio econômico-financeiro do con-

trato, mediante solicitação fundamentada 

e aceita.  

 

DAS PENALIDADES 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Pela 

inexecução total ou parcial da Ata o(a) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COL-

MEIA poderá, garantido o devido processo 

legal, a ampla defesa e o contraditório, 

aplicar à CONTRATADA as seguintes 

sanções:  

 

I. advertência; 

 

II. multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor total registrado; 

 

III. suspensão temporária do direito de 

participar em licitação e impedimento de 

contratar com o(a) PREFEITURA MUNI-

CIPAL DE COLMEIA, pelo prazo de até 5 

(cinco) anos; 

 

IV. declaração de inidoneidade para licitar 

ou contratar com a Administração Pública 

pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da 

punição, ou até que seja promovida a sua 

reabilitação perante  a autoridade que apli-

cou a penalidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A pena-

lidade de advertência poderá ser aplicada 

nos seguintes casos, independentemente da 

aplicação de multas:  

 

I. descumprimento das obrigações assumi-

das, desde que não acarretem prejuízos para 

o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE 

COLMEIA;  

 

II. execução insatisfatória ou inexecução do 

objeto da licitação, desde que a sua gravi-

dade não recomende o enquadramento nos 

casos de suspensão temporária ou declara-

ção de inidoneidade; 
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III. pequenas ocorrências que possam acar-

retar transtornos no desenvolvimento dos 

serviços do(a) PREFEITURA MUNICI-

PAL DE COLMEIA ou dos órgãos munici-

pais; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Os preços 

da presente Ata serão irreajustáveis durante 

a validade desta  

 

Parágrafo Primeiro: As multas a que se 

refere o inciso II da Cláusula Décima Quar-

ta não impede que o(a) PREFEITURA 

MUNICIPAL DE COLMEIA rescinda, 

unilateralmente, o Contrato ou cancele o 

Registro de Preço do fornecedor e, ainda 

aplique as outras sanções previstas na Cláu-

sula Décima Quarta, em seus incisos I, III e 

IV, facultada o devido processo legal, a 

ampla defesa e o contraditório da PROMI-

TENTE.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: As mul-

tas aplicadas serão descontadas dos paga-

mentos eventualmente devidos pelo(a) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COL-

MEIA;  

 

Parágrafo Primeiro: Inexistindo pagamento 

devido pelo(a) PREFEITURA MUNICI-

PAL DE COLMEIA, ou sendo este insufi-

ciente, caberá à CONTRATADA efetuar o 

pagamento da multa, no prazo máximo de 

10 (dez) dias corridos, contado da data da 

comunicação de confirmação da sanção;  

 

Parágrafo Segundo: Não se realizando o 

pagamento nos termos acima definidos, 

o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE 

COLMEIA poderá, se houver, valer-se do 

valor dado em garantia e, não sendo este 

suficiente, far-se-á a sua cobrança judicial-

mente.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: A pena-

lidade de declaração de inidoneidade para 

licitar e contratar com a Administração 

Pública será proposta se constatada má fé, 

ação maliciosa e premeditada da CON-

TRATADA em prejuízo do(a) PREFEI-

TURA MUNICIPAL DE COLMEIA, evi-

dência de atuação com interesses escusos 

ou reincidência de faltas que acarretem 

prejuízos ao(a) PREFEITURA MUNICI-

PAL DE COLMEIA ou aplicações sucessi-

vas das outras penalidades anteriormente 

descritas.  

 

Parágrafo Único: A penalidade prevista 

nesta cláusula é de competência do ÓR-

GÃO GERENCIADOR e/ou ÓRGÃO 

PARTICIPANTE, facultada à contratada o 

devido processo legal, a ampla defesa e 

contraditório, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, contados da data da abertura de vista, 

podendo a reabilitação ser requerida após 2 

(dois) anos de sua aplicação.  

 

DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGIS-

TRO DE PREÇO 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Poderá 

utilizar-se da Ata de Registro de Preços 

qualquer órgão ou entidade da Administra-

ção que não tenha participado do certame, 

mediante prévia consulta ao órgão gerenci-

ador, desde que devidamente comprovada a 

vantagem e, respeitadas no que couber, as 

condições e as regras estabelecidas na Lei 

nº. º 8.666/1993 e no Decreto Federal nº 

7.892/2013. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Caberá ao for-

necedor beneficiário da Ata de Registro de 

Preços, observadas a condições nela estabe-

lecidas, optar pela aceitação ou não do 

fornecimento decorrente de adesão, desde 

que não prejudique as obrigações presentes 

e futuras decorrentes da ata, assumidas com 

órgão gerenciador.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: As 

aquisições ou contratações adicionais a que 

se refere o item anterior não poderão exce-

der, por órgão ou entidade, a 50% dos 

quantitativos dos itens do instrumento con-

vocatório e registrados na ata de registro de 

preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: 

Ademais, 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 gerencia-

dor e órgãos participantes, independente do 

número de órgãos não participantes que 

aderirem.  

 

DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGIS-

TRO DE PREÇO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: As 

omissões desta ATA e as dúvidas oriundas 

de sua interpretação serão sanadas de acor-

do com o que dispuserem o Edital do Pre-

gão Presencial nº 3/2022 e as propostas 

apresentadas pelas CONTRATADA(S), 

prevalecendo, em caso de conflito, as dis-

posições do Edital sobre as das propostas.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: O 

presente registro decorre de adjudicação às 

PROMITENTE(S) CONTRATADA(S) dos 

objetos, cujas descrições, quantidades e 

especificações constam no Termo de Refe-

rência - Anexo, do Pregão Presencial nº 

3/2022, conforme decisão do Pregoeiro 

do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE 

COLMEIA, lavrada em Ata datada de 

12/04/2022, e homologação feita pelo se-

nhor Prefeito Municipal.  
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: Cabe-

rá ao Órgão Gerenciador do Município o 

gerenciamento da presente  Ata de Registro 

de Preços nos termos da legislação vigente.  
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: Fica 

eleito o foro da Comarca deste Município, 

para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes 

da execução desta ATA, com renúncia das 

partes a qualquer outro, por mais privilegi-

ado que seja.  
 

COLMÉIA, 12 de abril de 2022 
 

JOCTA JOSE DOS REIS 

Prefeito Municipal 

 

AUTO POSTO GUERRA EIRELI 

Contratada 

_____________________________________ 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Processo Licitatório Nº: 2/2022 

Processo Adm. Nº: 327/2022 

 

Ata de Registro de Preço, para: CONTRA-

TAÇÃO FUTURA, EVENTUAL E PAR-

CELADA DE EMPRESA ESPECIALI-

ZADA NO FORNECIMENTO DE COM-

BUSTÍVEIS, PARA SUPRIR A DEMAN-

DA DA FROTA DE VEÍCULOS DO 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DE COLMEIA-TO. 

 

Validade: 12(doze) meses 

 

Às 08:00 horas do dia 12/04/2022, no(a) 

SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO 

DE COLMEIA, reuniram-se na SALA DE 

LICITAÇÃO, situada à RUA LONGUI-

NHO VIEIRA JUNIOR, 904, CENTRO, 

COLMÉIA, CEP: 77.725-000, Fone: 

6334571843, Fax: 6334571843, inscrito no 

CNPJ sob o nº 30.881.766/0001-93 , repre-

sentado pelo(a) Pregoeiro(a), Sr(a). WELI-

QUES PEREIRA MORAIS, brasileiro(a), 

portador do CPF/MF nº 017.131.891-94, e 

os membros da Equipe de Apoio MARIA 

GORETTI JANZKOVSKI LEITE, 

POLYANA RIBEIRO DA SILVA NERES, 

JOSE CARLOS PEREIRA DIAS, WELI-

QUES PEREIRA MORAIS, FERNANDA 

CAUS DA SILVA, designados pelo Decre-

to nº 27, de 01/02/2022, com base na Lei nº 

10.520, de 17 de julho de 2002 e na regu-

lamentação feita pelo Decreto Nº 9.488, de 

30 DE Agosto de 2018, em face das propos-

tas vencedoras apresentadas no Pregão 

Presencial nº 2/2022, cuja ata e demais atos 

foram homologados pela autoridade admi-
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nistrativa, exarado no presente processo, R 

E S O L V E lavrar a presente ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS, conforme as 

cláusulas seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta 

ATA é o Registro de Preço das PROMI-

TENTES CONTRATADAS, 

 

 
 

visando a CONTRATAÇÃO FUTURA, 

EVENTUAL E PARCELADA DE EM-

PRESA ESPECIALIZADA NO FORNE-

CIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA 

SUPRIR A DEMANDA DA FROTA DE 

VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO DE COLMEIA-TO. 

 

Parágrafo único: A presente Ata de Regis-

tro de Preços constitui-se em documento 

vinculativo e obrigacional às partes, com 

característica de compromisso para futura 

contratação. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES 

REGISTRADOS  

CLÁUSULA SEGUNDA: São obrigações 

dos Licitantes REGISTRADOS, entre ou-

tras:  

 

I. assinar o contrato de fornecimento com 

o(a) SECRETARIA MUN DE EDUCA-

ÇÃO DE COLMEIA e/ou com os órgãos 

participantes no prazo máximo 05 (Cinco) 

dias úteis, contados da solicitação formal.  

 

II. providenciar a imediata substituição dos 

itens por falhas ou irregularidades constata-

das pelo(a) SECRETARIA MUN DE 

EDUCAÇÃO DE COLMEIA, na forma de 

fornecimento dos materiais e ao cumpri-

mento das demais obrigações assumidas 

nesta ata.  

 

III. reapresentar sempre, a medida que 

forem vencendo os prazos de validade da 

documentação apresentada, novos docu-

mentos que comprovem todas as condi-

ções de habilitação e qualificação exigi-

das no edital do Pregão Presencial nº 

2/2022 

 

IV. prover condições que possibilitem o 

atendimento das obrigações firmadas a 

partir da data da assinatura da presente Ata 

de Registro de Preços. 

V. ressarcir os eventuais prejuízos causados 

ao(a) SECRETARIA MUN DE EDUCA-

ÇÃO DE COLMEIA, aos órgãos partici-

pantes e/ou a terceiros, provocados por 

ineficiência ou irregularidades cometidas na 

execução das obrigações assumidas na 

presente ARP. 

 

VI. responsabilizar-se por todas as despesas 

diretas ou indiretas, tais como: salários, 

transportes, encargos sociais, fiscais, traba-

lhistas, previdenciários e de ordem de clas-

se, indenizações e quaisquer outras que 

forem devidas aos seus empregados, fican-

do, ainda, o(a) SECRETARIA MUN DE 

EDUCAÇÃO DE COLMEIA e os Órgãos 

Participantes isentos de qualquer  vínculo  

empregatício, responsabilidade solidária ou 

subsidiária 

 

VII. pagar, pontualmente, os seus fornece-

dores e as obrigações fiscais com base na 

presente ata, exonerando o(a) SECRETA-

RIA MUN DE EDUCAÇÃO DE COL-

MEIA e os Órgãos Participantes de respon-

sabilidade solidária ou subsidiária por tal 

pagamento. 

 

VIII. manter o prazo de garantia e, contado 

da data da entrega definitiva dos bens, na 

forma prevista no anexo (I)- Termo de 

Referência, do edital do Pregão Presencial 

nº 2/2022 

 

DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGIS-

TRO DE PREÇOS 

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de 

validade da presente Ata de Registro de 

Preços é de 12 (doze) meses, contados da 

sua assinatura.  

 

DO REGISTRO DE PREÇOS 

CLÁUSULA QUARTA: O preço registra-

do, a quantidade e o fornecedor dos materi-

ais constantes desta, encontram-se contidos 

na tabela abaixo:  

 

 
 

DAS OBRIGAÇÕES DO(A) SECRETA-

RIA MUN DE EDUCAÇÃO DE COL-

MEIA 

CLÁUSULA QUINTA: São obrigações 

do(a) SECRETARIA MUN DE EDUCA-

ÇÃO DE COLMEIA, entre outras:  

 

I. gerenciar, através do Órgão Gerenciador, 

esta Ata de Registro de Preços, providenci-

ando a indicação, sempre que solicitado, 

dos fornecedores, para atendimento às ne-

cessidades da Administração, obedecendo a 

ordem de classificação e os quantitativos de 

contratação definidos pelos participantes 

desta Ata; 

 

II. observar para que, durante a vigência da 

presente ata, sejam mantidas todas as con-

dições de habilitação e qualificação exigi-

das na licitação, bem assim, a sua compati-

bilidade com as obrigações assumidas; 

 

III. acompanhar e fiscalizar a perfeita exe-

cução do presente Registro de Preços, atra-

vés do Órgão Gerenciador; 

 

IV. publicar o preço, o fornecedor e as 

especificações do objeto, em forma de ex-

trato, na imprensa oficial do Município, 

sem prejuízo de outras formas de divulga-

ção, inclusive pela rede mundial de compu-

tadores - Internet, durante a vigência da 

presente ata; 

 

DA CONTRATAÇÃO 

CLÁUSULA SEXTA: Observados os crité-

rios e condições estabelecidos no edital do 

Pregão Presencial nº 2/2022, o(a) SECRE-

TARIA MUN DE EDUCAÇÃO DE 

COLMEIA e/ou órgãos participantes, vi-

sando alcançar a quantidade de bens pre-

tendida, poderá contratar concomitantemen-

te com um ou mais fornecedores que te-

nham seus preços registrados, respeitando-

se a capacidade de fornecimento das deten-

toras, e obedecida a ordem de classificação 

das propostas e os preços registrados.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA: O Registro de Preços 

efetuado não obriga o(a) SECRETARIA 

MUN DE EDUCAÇÃO DE COLMEIA a 

firmar as contratações nas quantidades esti-

madas, podendo ocorrer licitações específicas 

para o objeto, sendo assegurada ao detentor 

do registro a preferência de fornecimento, em 

igualdade de condições.  

 

CLÁUSULA OITAVA: A contratação 

junto a cada fornecedor registrado será 

formalizada pelos órgãos integrantes da 

Administração Direta ou Indireta do Poder 

Executivo, mediante a assinatura deste.  

 

DO PAGAMENTO À CONTRATADA 

CLÁUSULA NONA: O(A) SECRETARIA 

MUN DE EDUCAÇÃO DE COLMEIA ou 

os órgãos municipais pagará à CONTRA-

TADA, pelos fornecimentos dos bens de 

valor registrado nesta Ata de acordo com a 

quantidade efetivamente entregue mediante 

a apresentação da nota fiscal/fatura corres-

pondente dos bens entregues, devidamente 

atestada pelo setor responsável, em até 05 

(Cinco) dias, após o recebimento definitivo.  
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CLÁUSULA DÉCIMA: O pagamento será 

efetuado através de depósito/transferência 

bancário(a), mediante apresentação do 

documento fiscal competente, juntamente 

com os documentos pertinentes.   O docu-

mento fiscal deverá estar acompanhado dos 

seguintes documentos: 

 

Parágrafo Primeiro:  

a) Certidão Negativa de Tributos, expedida 

pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COL-

MÉIA 

 

b) Certidão Negativa de Débito - CND do 

INSS; 

 

c) Certificado de Regularidade do FGTS 

emitido pela Caixa Econômica Federal; 

 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhis-

tas – CNDT. 

 

Parágrafo Segundo: O documento fiscal 

não aprovado pelo(a) SECRETARIA 

MUN DE EDUCAÇÃO DE COLMEIA 

ou pelos órgãos municipais será devolvi-

do à CONTRATADA para as devidas 

correções, passando a contar novos pra-

zos previstos nesta Cláusula, a partir da 

data de sua reapresentação e consequente 

aprovação.  

 

DAS ALTERAÇÕES DA ATA 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A Ata 

de Registro de Preços poderá sofrer altera-

ções, obedecido o disposto no Art. 65 da 

Lei 8.666/93, nos seguintes casos:  

 

Parágrafo Primeiro: os preços registrados 

poderão ser revisto em decorrência de even-

tual redução daqueles praticados no merca-

do, ou de fato que eleve o custo dos materi-

ais registrados, cabendo ao Órgão Gerenci-

ador desta ATA, promover as negociações 

junto aos fornecedores registrados.  

 

Parágrafo Segundo: Quando os preços re-

gistrados, por motivo superveniente, tornar-

se superior ao preço praticado no mercado, 

o Órgão Gerenciador deverá:  

 

I. convocar o fornecedor registrado para 

negociação de redução de preços e sua 

adequação ao praticado no mercado;  

 

II. frustrada a negociação, liberar o forne-

cedor registrado do compromisso assumido; 

e  

 

III. convocar, pela ordem de classificação 

do Pregão Presencial, os demais fornecedo-

res que não tiveram seus preços registrados, 

visando igual oportunidade de negociação;  

Parágrafo Terceiro: Quando os preços re-

gistrados, por motivo superveniente, tornar-

se superior ao preço praticado no mercado, 

o Órgão Gerenciador deverá:  

 

I. liberar o fornecedor registrado do com-

promisso assumido, sem aplicação das 

penalidades previstas nesta Ata e no Edital 

do Pregão Presencial, confirmada a veraci-

dade dos motivos e comprovantes apresen-

tados;  

 

II. Para o disposto no subitem anterior, a 

comunicação deverá ser feita antes do pedi-

do de fornecimento dos materiais;  

 

III. convocar, pela ordem de classificação 

do Pregão Presencial, os demais fornecedo-

res que não tiveram seus preços registrados, 

visando igual oportunidade de negociação;  

 

Parágrafo Quarto: O(A) SECRETARIA 

MUN DE EDUCAÇÃO DE COLMEIA 

revogará a Ata de Registro de Preços sem-

pre que não houver êxito nas negociações, 

na forma da legislação vigente.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O 

Registro de Preços dos fornecedores regis-

trados será cancelado quando:  

 

I. houver interesse público, devidamente 

fundamentado; 

 

II. o fornecedor descumprir as condições da 

Ata de Registro de Preços; 

 

III. o fornecedor não assinar a Ata de Re-

gistro de Preço no prazo determinado neste 

edital, sem justificativa aceita pelo(a) SE-

CRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO DE 

COLMEIA 

 

IV. se constatar a existência de declaração 

de inidoneidade do fornecedor; 

 

V. o fornecedor não aceitar reduzir o seu 

preço registrado, no caso deste se tornar 

superior ao praticados no mercado; 

 

VI. por iniciativa do próprio fornecedor, 

quando mediante solicitação por escrito, 

comprovar a impossibilidade do cumpri-

mento das exigências do instrumento con-

vocatório que deu origem à esta ARP, tendo 

em vista fato superveniente e aceito pelo(a) 

SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO 

DE COLMEIA 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os 

preços da presente Ata serão irreajustáveis 

durante a validade desta  

 

Parágrafo Único: Nas hipóteses previstas no 

Art. 65, inciso II, alínea 'd', da Lei 8.666/93, 

o(a) SECRETARIA MUN DE EDUCA-

ÇÃO DE COLMEIA poderá promover o 

equilíbrio econômico-financeiro do contra-

to, mediante solicitação fundamentada e 

aceita.  

 

DAS PENALIDADES 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Pela 

inexecução total ou parcial da Ata o(a) 

SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO 

DE COLMEIA poderá, garantido o devido 

processo legal, a ampla defesa e o contradi-

tório, aplicar à CONTRATADA as seguin-

tes sanções:  

 

I. advertência; 

 

II. multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor total registrado; 

 

III. suspensão temporária do direito de 

participar em licitação e impedimento de 

contratar com o(a) SECRETARIA MUN 

DE EDUCAÇÃO DE COLMEIA, pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos; 

 

IV. declaração de inidoneidade para licitar 

ou contratar com a Administração Pública 

pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da 

punição, ou até que seja promovida a sua 

reabilitação perante  a autoridade que apli-

cou a penalidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A pena-

lidade de advertência poderá ser aplicada 

nos seguintes casos, independentemente da 

aplicação de multas:  

 

I. descumprimento das obrigações assumi-

das, desde que não acarretem prejuízos para 

o(a) SECRETARIA MUN DE EDUCA-

ÇÃO DE COLMEIA;  

 

II. execução insatisfatória ou inexecução do 

objeto da licitação, desde que a sua gravi-

dade não recomende o enquadramento nos 

casos de suspensão temporária ou declara-

ção de inidoneidade; 

 

III. pequenas ocorrências que possam acar-

retar transtornos no desenvolvimento dos 

serviços do(a) SECRETARIA MUN DE 

EDUCAÇÃO DE COLMEIA ou dos ór-

gãos municipais; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Os preços 

da presente Ata serão irreajustáveis durante 

a validade desta  

 

Parágrafo Primeiro: As multas a que se 

refere o inciso II da Cláusula Décima Quar-

ta não impede que o(a) SECRETARIA 
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MUN DE EDUCAÇÃO DE COLMEIA 

rescinda, unilateralmente, o Contrato ou 

cancele o Registro de Preço do fornecedor 

e, ainda aplique as outras sanções previstas 

na Cláusula Décima Quarta, em seus inci-

sos I, III e IV, facultada o devido processo 

legal, a ampla defesa e o contraditório da 

PROMITENTE.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: As mul-

tas aplicadas serão descontadas dos paga-

mentos eventualmente devidos pelo(a) 

SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO 

DE COLMEIA;  

 

Parágrafo Primeiro: Inexistindo pagamento 

devido pelo(a) SECRETARIA MUN DE 

EDUCAÇÃO DE COLMEIA, ou sendo 

este insuficiente, caberá à CONTRATADA 

efetuar o pagamento da multa, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias corridos, contado 

da data da comunicação de confirmação da 

sanção;  

 

Parágrafo Segundo: Não se realizando o 

pagamento nos termos acima definidos, 

o(a) SECRETARIA MUN DE EDUCA-

ÇÃO DE COLMEIA poderá, se houver, 

valer-se do valor dado em garantia e, não 

sendo este suficiente, far-se-á a sua cobran-

ça judicialmente.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: A pena-

lidade de declaração de inidoneidade para 

licitar e contratar com a Administração 

Pública será proposta se constatada má fé, 

ação maliciosa e premeditada da CON-

TRATADA em prejuízo do(a) SECRETA-

RIA MUN DE EDUCAÇÃO DE COL-

MEIA, evidência de atuação com interesses 

escusos ou reincidência de faltas que acar-

retem prejuízos ao(a) SECRETARIA MUN 

DE EDUCAÇÃO DE COLMEIA ou apli-

cações sucessivas das outras penalidades 

anteriormente descritas.  

 

Parágrafo Único: A penalidade prevista 

nesta cláusula é de competência do ÓR-

GÃO GERENCIADOR e/ou ÓRGÃO 

PARTICIPANTE, facultada à contratada o 

devido processo legal, a ampla defesa e 

contraditório, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, contados da data da abertura de vista, 

podendo a reabilitação ser requerida após 2 

(dois) anos de sua aplicação.  

 

DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGIS-

TRO DE PREÇO 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Poderá 

utilizar-se da Ata de Registro de Preços 

qualquer órgão ou entidade da Administra-

ção que não tenha participado do certame, 

mediante prévia consulta ao órgão gerenci-

ador, desde que devidamente comprovada a 

vantagem e, respeitadas no que couber, as 

condições e as regras estabelecidas na Lei 

nº. º 8.666/1993 e no Decreto Federal nº 

7.892/2013. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Caberá ao for-

necedor beneficiário da Ata de Registro de 

Preços, observadas a condições nela estabe-

lecidas, optar pela aceitação ou não do 

fornecimento decorrente de adesão, desde 

que não prejudique as obrigações presentes 

e futuras decorrentes da ata, assumidas com 

órgão gerenciador.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: As 

aquisições ou contratações adicionais a que 

se refere o item anterior não poderão exce-

der, por órgão ou entidade, a 50% dos 

quantitativos dos itens do instrumento con-

vocatório e registrados na ata de registro de 

preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: 

Ademais, 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 gerencia-

dor e órgãos participantes, independente do 

número de órgãos não participantes que 

aderirem.  

 

DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGIS-

TRO DE PREÇO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: 

As omissões desta ATA e as dúvidas 

oriundas de sua interpretação serão sana-

das de acordo com o que dispuserem o 

Edital do Pregão Presencial nº 2/2022 e 

as propostas apresentadas pelas CON-

TRATADA(S), prevalecendo, em caso de 

conflito, as disposições do Edital sobre as 

das propostas.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: O 

presente registro decorre de adjudicação às 

PROMITENTE(S) CONTRATADA(S) dos 

objetos, cujas descrições, quantidades e 

especificações constam no Termo de Refe-

rência - Anexo, do Pregão Presencial nº 

2/2022, conforme decisão do Pregoeiro 

do(a) SECRETARIA MUN DE EDUCA-

ÇÃO DE COLMEIA, lavrada em Ata data-

da de 12/04/2022, e homologação feita pela 

Gestora do Fundo Municipal.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: Cabe-

rá ao Órgão Gerenciador do Município o 

gerenciamento da presente  Ata de Registro 

de Preços nos termos da legislação vigente.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: Fica 

eleito o foro da Comarca deste Município, 

para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes 

da execução desta ATA, com renúncia das 

partes a qualquer outro, por mais privilegi-

ado que seja.  

 

COLMÉIA, 12 de abril de 2022 

 
KELLY REJAINE FERREIRA TEIXEIRA 

Gestora do Fundo Municipal de Educação 

 

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL 

MOREIRAO EIRELI 

Contratada 

_____________________________________ 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

Processo Licitatório Nº: 3/2022 

Processo Adm. Nº: 324/2022 
 

Ata de Registro de Preço, para: CONTRA-

TAÇÃO FUTURA, EVENTUAL E PAR-

CELADA DE EMPRESA ESPECIALI-

ZADA NO FORNECIMENTO DE COM-

BUSTÍVEIS, PARA SUPRIR A DEMAN-

DA DA FROTA DE VEÍCULOS DO 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

COLMEIA-TO. 
 

Validade: 12(doze) meses 
 

Às 10:00 horas do dia 12/04/2022, no(a) 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 

COLMEIA, reuniram-se na SALA DE 

LICITAÇÃO, situada à AVENIDA 

LONGUINHO VIEIRA JUNIOR, 943, 

CENTRO, COLMÉIA, CEP: 77.725-000, 

Fone: 6334571843, Fax: 6334571843, 

inscrito no CNPJ sob o nº 

11.328.248/0001-00 , representado pe-

lo(a) Pregoeiro(a), Sr(a). WELIQUES 

PEREIRA MORAIS, brasileiro(a), porta-

dor do CPF/MF nº 017.131.891-94, e os 

membros da Equipe de Apoio MARIA 

GORETTI JANZKOVSKI LEITE, 

POLYANA RIBEIRO DA SILVA NE-

RES, JOSE CARLOS PEREIRA DIAS, 

WELIQUES PEREIRA MORAIS, FER-

NANDA CAUS DA SILVA, designados 

pelo Decreto nº 27, de 01/02/2022, com 

base na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 

2002 e na regulamentação feita pelo De-

creto Nº 9.488, de 30 DE Agosto de 2018, 

em face das propostas vencedoras apre-

sentadas no Pregão Presencial nº 3/2022, 

cuja ata e demais atos foram homologa-

dos pela autoridade administrativa, exa-

rado no presente processo, R E S O L V E 

lavrar a presente ATA DE REGISTRO 

DE PREÇOS, conforme as cláusulas 

seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta 

ATA é o Registro de Preço das PROMI-

TENTES CONTRATADAS, 
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visando a CONTRATAÇÃO FUTURA, 

EVENTUAL E PARCELADA DE EM-

PRESA ESPECIALIZADA NO FORNE-

CIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA 

SUPRIR A DEMANDA DA FROTA DE 

VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE DE COLMEIA-TO. 

 

Parágrafo único: A presente Ata de Regis-

tro de Preços constitui-se em documento 

vinculativo e obrigacional às partes, com 

característica de compromisso para futura 

contratação. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES 

REGISTRADOS  

CLÁUSULA SEGUNDA: São obrigações 

dos Licitantes REGISTRADOS, entre ou-

tras:  

 

I. assinar o contrato de fornecimento com 

o(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

DE COLMEIA e/ou com os órgãos partici-

pantes no prazo máximo 05 (Cinco) dias 

úteis, contados da solicitação formal.  

 

II. providenciar a imediata substituição dos 

itens por falhas ou irregularidades constata-

das pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE 

SAUDE DE COLMEIA, na forma de for-

necimento dos materiais e ao cumprimento 

das demais obrigações assumidas nesta ata.  

 

III. reapresentar sempre, a medida que 

forem vencendo os prazos de validade da 

documentação apresentada, novos docu-

mentos que comprovem todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas no 

edital do Pregão Presencial nº 3/2022 

 

IV. prover condições que possibilitem o 

atendimento das obrigações firmadas a 

partir da data da assinatura da presente Ata 

de Registro de Preços. 

 

V. ressarcir os eventuais prejuízos causados 

ao(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

DE COLMEIA, aos órgãos participantes 

e/ou a terceiros, provocados por ineficiência 

ou irregularidades cometidas na execução 

das obrigações assumidas na presente ARP. 

 

VI. responsabilizar-se por todas as despesas 

diretas ou indiretas, tais como: salários, 

transportes, encargos sociais, fiscais, traba-

lhistas, previdenciários e de ordem de clas-

se, indenizações e quaisquer outras que 

forem devidas aos seus empregados, fican-

do, ainda, o(a) FUNDO MUNICIPAL DE 

SAUDE DE COLMEIA e os Órgãos Parti-

cipantes isentos de qualquer  vínculo  em-

pregatício, responsabilidade solidária ou 

subsidiária 

 

VII. pagar, pontualmente, os seus fornece-

dores e as obrigações fiscais com base na 

presente ata, exonerando o(a) FUNDO 

MUNICIPAL DE SAUDE DE COLMEIA 

e os Órgãos Participantes de responsabili-

dade solidária ou subsidiária por tal paga-

mento. 

 

VIII. manter o prazo de garantia e, contado 

da data da entrega definitiva dos bens, na 

forma prevista no anexo (I)- Termo de 

Referência, do edital do Pregão Presencial 

nº 3/2022 

 

DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGIS-

TRO DE PREÇOS 

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de 

validade da presente Ata de Registro de 

Preços é de 12 (doze) meses, contados da 

sua assinatura.  

 

DO REGISTRO DE PREÇOS 

CLÁUSULA QUARTA: O preço registra-

do, a quantidade e o fornecedor dos materi-

ais constantes desta, encontram-se contidos 

na tabela abaixo:  

 

 
 

DAS OBRIGAÇÕES DO(A) FUNDO 

MUNICIPAL DE SAUDE DE COLMEIA 

CLÁUSULA QUINTA: São obrigações 

do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

DE COLMEIA, entre outras:  

 

I. gerenciar, através do Órgão Gerenciador, 

esta Ata de Registro de Preços, providenci-

ando a indicação, sempre que solicitado, 

dos fornecedores, para atendimento às ne-

cessidades da Administração, obedecendo a 

ordem de classificação e os quantitativos de 

contratação definidos pelos participantes 

desta Ata; 

 

II. observar para que, durante a vigência da 

presente ata, sejam mantidas todas as con-

dições de habilitação e qualificação exigi-

das na licitação, bem assim, a sua compati-

bilidade com as obrigações assumidas; 

 

III. acompanhar e fiscalizar a perfeita exe-

cução do presente Registro de Preços, atra-

vés do Órgão Gerenciador; 
 

IV. publicar o preço, o fornecedor e as 

especificações do objeto, em forma de ex-

trato, na imprensa oficial do Município, 

sem prejuízo de outras formas de divulga-

ção, inclusive pela rede mundial de compu-

tadores - Internet, durante a vigência da 

presente ata; 
 

DA CONTRATAÇÃO 

CLÁUSULA SEXTA: Observados os crité-

rios e condições estabelecidos no edital do 

Pregão Presencial nº 3/2022, o(a) FUNDO 

MUNICIPAL DE SAUDE DE COLMEIA 

e/ou órgãos participantes, visando alcançar 

a quantidade de bens pretendida, poderá 

contratar concomitantemente com um ou 

mais fornecedores que tenham seus preços 

registrados, respeitando-se a capacidade de 

fornecimento das detentoras, e obedecida a 

ordem de classificação das propostas e os 

preços registrados.  
 

CLÁUSULA SÉTIMA: O Registro de 

Preços efetuado não obriga o(a) FUNDO 

MUNICIPAL DE SAUDE DE COLMEIA 

a firmar as contratações nas quantidades 

estimadas, podendo ocorrer licitações espe-

cíficas para o objeto, sendo assegurada ao 

detentor do registro a preferência de forne-

cimento, em igualdade de condições.  
 

CLÁUSULA OITAVA: A contratação 

junto a cada fornecedor registrado será 

formalizada pelos órgãos integrantes da 

Administração Direta ou Indireta do Poder 

Executivo, mediante a assinatura deste.  
 

DO PAGAMENTO À CONTRATADA 

CLÁUSULA NONA: O(A) FUNDO MU-

NICIPAL DE SAUDE DE COLMEIA ou 

os órgãos municipais pagará à CONTRA-

TADA, pelos fornecimentos dos bens de 

valor registrado nesta Ata de acordo com a 

quantidade efetivamente entregue mediante 

a apresentação da nota fiscal/fatura corres-

pondente dos bens entregues, devidamente 

atestada pelo setor responsável, em até 05 

(Cinco) dias, após o recebimento definitivo.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA: O pagamento será 

efetuado através de depósito/transferência 

bancário(a), mediante apresentação do 

documento fiscal competente, juntamente 

com os documentos pertinentes.   O docu-

mento fiscal deverá estar acompanhado dos 

seguintes documentos: 
 

Parágrafo Primeiro:  

a) Certidão Negativa de Tributos, expedi-

da pela Secretaria de Estado de Fazenda e 

pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

COLMÉIA 
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b) Certidão Negativa de Débito - CND do 

INSS; 

 

c) Certificado de Regularidade do FGTS 

emitido pela Caixa Econômica Federal; 

 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhis-

tas – CNDT. 

 

Parágrafo Segundo: O documento fiscal não 

aprovado pelo(a) FUNDO MUNICIPAL 

DE SAUDE DE COLMEIA ou pelos ór-

gãos municipais será devolvido à CON-

TRATADA para as devidas correções, 

passando a contar novos prazos previstos 

nesta Cláusula, a partir da data de sua rea-

presentação e conseqüente aprovação.  

 

DAS ALTERAÇÕES DA ATA 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A Ata 

de Registro de Preços poderá sofrer altera-

ções, obedecido o disposto no Art. 65 da 

Lei 8.666/93, nos seguintes casos:  

 

Parágrafo Primeiro: os preços registrados 

poderão ser revisto em decorrência de even-

tual redução daqueles praticados no merca-

do, ou de fato que eleve o custo dos materi-

ais registrados, cabendo ao Órgão Gerenci-

ador desta ATA, promover as negociações 

junto aos fornecedores registrados.  

 

Parágrafo Segundo: Quando os preços re-

gistrados, por motivo superveniente, tornar-

se superior ao preço praticado no mercado, 

o Órgão Gerenciador deverá:  

 

I. convocar o fornecedor registrado para 

negociação de redução de preços e sua 

adequação ao praticado no mercado;  

 

II. frustrada a negociação, liberar o forne-

cedor registrado do compromisso assumido; 

e  

 

III. convocar, pela ordem de classificação 

do Pregão Presencial, os demais fornecedo-

res que não tiveram seus preços registrados, 

visando igual oportunidade de negociação;  

 

Parágrafo Terceiro: Quando os preços re-

gistrados, por motivo superveniente, tornar-

se superior ao preço praticado no mercado, 

o Órgão Gerenciador deverá:  

 

I. liberar o fornecedor registrado do com-

promisso assumido, sem aplicação das 

penalidades previstas nesta Ata e no Edital 

do Pregão Presencial, confirmada a veraci-

dade dos motivos e comprovantes apresen-

tados;  

 

II. Para o disposto no subitem anterior, a 

comunicação deverá ser feita antes do pedi-

do de fornecimento dos materiais;  

 

III. convocar, pela ordem de classificação 

do Pregão Presencial, os demais fornecedo-

res que não tiveram seus preços registrados, 

visando igual oportunidade de negociação;  

 

Parágrafo Quarto: O(A) FUNDO MUNI-

CIPAL DE SAUDE DE COLMEIA revo-

gará a Ata de Registro de Preços sempre 

que não houver êxito nas negociações, na 

forma da legislação vigente.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O 

Registro de Preços dos fornecedores regis-

trados será cancelado quando:  

 

I. houver interesse público, devidamente 

fundamentado; 

 

II. o fornecedor descumprir as condições da 

Ata de Registro de Preços; 

 

III. o fornecedor não assinar a Ata de Re-

gistro de Preço no prazo determinado neste 

edital, sem justificativa aceita pelo(a) 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 

COLMEIA 

 

IV. se constatar a existência de declaração 

de inidoneidade do fornecedor; 

 

V. o fornecedor não aceitar reduzir o seu 

preço registrado, no caso deste se tornar 

superior ao praticados no mercado; 

 

VI. por iniciativa do próprio fornecedor, 

quando mediante solicitação por escrito, 

comprovar a impossibilidade do cumpri-

mento das exigências do instrumento con-

vocatório que deu origem à esta ARP, tendo 

em vista fato superveniente e aceito pelo(a) 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 

COLMEIA 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os 

preços da presente Ata serão irreajustáveis 

durante a validade desta  

 

Parágrafo Único: Nas hipóteses previstas no 

Art. 65, inciso II, alínea 'd', da Lei 8.666/93, 

o(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

DE COLMEIA poderá promover o equilí-

brio econômico-financeiro do contrato, 

mediante solicitação fundamentada e aceita.  

 

DAS PENALIDADES 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Pela 

inexecução total ou parcial da Ata o(a) 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 

COLMEIA poderá, garantido o devido 

processo legal, a ampla defesa e o contradi-

tório, aplicar à CONTRATADA as seguin-

tes sanções:  

I. advertência; 

 

II. multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor total registrado; 

 

III. suspensão temporária do direito de 

participar em licitação e impedimento de 

contratar com o(a) FUNDO MUNICIPAL 

DE SAUDE DE COLMEIA, pelo prazo de 

até 5 (cinco) anos; 

 

IV. declaração de inidoneidade para licitar 

ou contratar com a Administração Pública 

pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da 

punição, ou até que seja promovida a sua 

reabilitação perante  a autoridade que apli-

cou a penalidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A pena-

lidade de advertência poderá ser aplicada 

nos seguintes casos, independentemente da 

aplicação de multas:  

 

I. descumprimento das obrigações assumi-

das, desde que não acarretem prejuízos para 

o(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

DE COLMEIA;  

 

II. execução insatisfatória ou inexecução do 

objeto da licitação, desde que a sua gravi-

dade não recomende o enquadramento nos 

casos de suspensão temporária ou declara-

ção de inidoneidade; 

 

III. pequenas ocorrências que possam acar-

retar transtornos no desenvolvimento dos 

serviços do(a) FUNDO MUNICIPAL DE 

SAUDE DE COLMEIA ou dos órgãos 

municipais; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Os preços 

da presente Ata serão irreajustáveis durante 

a validade desta  

 

Parágrafo Primeiro: As multas a que se 

refere o inciso II da Cláusula Décima Quar-

ta não impede que o(a) FUNDO MUNICI-

PAL DE SAUDE DE COLMEIA rescinda, 

unilateralmente, o Contrato ou cancele o 

Registro de Preço do fornecedor e, ainda 

aplique as outras sanções previstas na Cláu-

sula Décima Quarta, em seus incisos I, III e 

IV, facultada o devido processo legal, a 

ampla defesa e o contraditório da PROMI-

TENTE.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: As mul-

tas aplicadas serão descontadas dos paga-

mentos eventualmente devidos pelo(a) 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 

COLMEIA;  

 

Parágrafo Primeiro: Inexistindo pagamento 
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devido pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE 

SAUDE DE COLMEIA, ou sendo este 

insuficiente, caberá à CONTRATADA 

efetuar o pagamento da multa, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias corridos, contado 

da data da comunicação de confirmação da 

sanção;  

 

Parágrafo Segundo: Não se realizando o 

pagamento nos termos acima definidos, 

o(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

DE COLMEIA poderá, se houver, valer-se 

do valor dado em garantia e, não sendo este 

suficiente, far-se-á a sua cobrança judicial-

mente.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: A pena-

lidade de declaração de inidoneidade para 

licitar e contratar com a Administração 

Pública será proposta se constatada má fé, 

ação maliciosa e premeditada da CON-

TRATADA em prejuízo do(a) FUNDO 

MUNICIPAL DE SAUDE DE COLMEIA, 

evidência de atuação com interesses escu-

sos ou reincidência de faltas que acarretem 

prejuízos ao(a) FUNDO MUNICIPAL DE 

SAUDE DE COLMEIA ou aplicações 

sucessivas das outras penalidades anterior-

mente descritas.  

 

Parágrafo Único: A penalidade prevista 

nesta cláusula é de competência do ÓR-

GÃO GERENCIADOR e/ou ÓRGÃO 

PARTICIPANTE, facultada à contratada o 

devido processo legal, a ampla defesa e 

contraditório, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, contados da data da abertura de vista, 

podendo a reabilitação ser requerida após 2 

(dois) anos de sua aplicação.  

 

DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGIS-

TRO DE PREÇO 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Poderá 

utilizar-se da Ata de Registro de Preços 

qualquer órgão ou entidade da Administra-

ção que não tenha participado do certame, 

mediante prévia consulta ao órgão gerenci-

ador, desde que devidamente comprovada a 

vantagem e, respeitadas no que couber, as 

condições e as regras estabelecidas na Lei 

nº. º 8.666/1993 e no Decreto Federal nº 

7.892/2013. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Caberá ao for-

necedor beneficiário da Ata de Registro de 

Preços, observadas a condições nela estabe-

lecidas, optar pela aceitação ou não do 

fornecimento decorrente de adesão, desde 

que não prejudique as obrigações presentes 

e futuras decorrentes da ata, assumidas com 

órgão gerenciador.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: As 

aquisições ou contratações adicionais a que 

se refere o item anterior não poderão exce-

der, por órgão ou entidade, a 50% dos 

quantitativos dos itens do instrumento con-

vocatório e registrados na ata de registro de 

preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: 

Ademais, 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 gerencia-

dor e órgãos participantes, independente do 

número de órgãos não participantes que 

aderirem.  

 

DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGIS-

TRO DE PREÇO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: As 

omissões desta ATA e as dúvidas oriundas 

de sua interpretação serão sanadas de acor-

do com o que dispuserem o Edital do Pre-

gão Presencial nº 3/2022 e as propostas 

apresentadas pelas CONTRATADA(S), 

prevalecendo, em caso de conflito, as dis-

posições do Edital sobre as das propostas.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: O 

presente registro decorre de adjudicação às 

PROMITENTE(S) CONTRATADA(S) dos 

objetos, cujas descrições, quantidades e 

especificações constam no Termo de Refe-

rência - Anexo, do Pregão Presencial nº 

3/2022, conforme decisão do Pregoeiro 

do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

DE COLMEIA, lavrada em Ata datada de 

12/04/2022, e homologação feita pelo ges-

tor do Fundo Municipal.  
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: Cabe-

rá ao Órgão Gerenciador do Município o 

gerenciamento da presente  Ata de Registro 

de Preços nos termos da legislação vigente.  
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: Fica 

eleito o foro da Comarca deste Município, 

para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes 

da execução desta ATA, com renúncia das 

partes a qualquer outro, por mais privilegi-

ado que seja.  
 

COLMÉIA, 12 de abril de 2022 
 

VINÍCIO SOUZA MARTINS 

Gestor do Fundo Municipal de Saúde 

 

AUTO POSTO GUERRA EIRELI 

Contratada 

_____________________________________ 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

Processo Licitatório Nº: 2/2022 

Processo Adm. Nº: 326/2022 

Ata de Registro de Preço, para: CONTRA-

TAÇÃO FUTURA, EVENTUAL E PAR-

CELADA DE EMPRESA ESPECIALI-

ZADA NO FORNECIMENTO DE COM-

BUSTÍVEIS, PARA SUPRIR A DEMAN-

DA DA FROTA DE VEÍCULOS DO 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL DE COLMÉIA-TO 

 

Validade: 12(doze) meses 

 

Às 14:00 horas do dia 12/04/2022, no(a) 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL, reuniram-se na SALA DE LICI-

TAÇÃO, situada à PRAÇA DA BIBLIA, 0, 

CENTRO, COLMÉIA, CEP: 77.725-000, 

Fone: 6334571843, Fax: 6334571843, ins-

crito no CNPJ sob o nº 11.378.344/0001-55 

, representado pelo(a) Pregoeiro(a), Sr(a). 

WELIQUES PEREIRA MORAIS, brasilei-

ro(a), portador do CPF/MF nº 017.131.891-

94, e os membros da Equipe de Apoio 

MARIA GORETTI JANZKOVSKI LEITE, 

POLYANA RIBEIRO DA SILVA NERES, 

JOSE CARLOS PEREIRA DIAS, WELI-

QUES PEREIRA MORAIS, FERNANDA 

CAUS DA SILVA, designados pelo Decre-

to nº 27, de 01/02/2022, com base na Lei nº 

10.520, de 17 de julho de 2002 e na regu-

lamentação feita pelo Decreto Nº 9.488, de 

30 DE Agosto de 2018, em face das propos-

tas vencedoras apresentadas no Pregão 

Presencial nº 2/2022, cuja ata e demais atos 

foram homologados pela autoridade admi-

nistrativa, exarado no presente processo, R 

E S O L V E lavrar a presente ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS, conforme as 

cláusulas seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta 

ATA é o Registro de Preço das PROMI-

TENTES CONTRATADAS, 

 

 
 

visando a CONTRATAÇÃO FUTURA, 

EVENTUAL E PARCELADA DE EM-

PRESA ESPECIALIZADA NO FORNE-

CIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA 

SUPRIR A DEMANDA DA FROTA DE 

VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE COL-

MÉIA-TO 

 

Parágrafo único: A presente Ata de Regis-

tro de Preços constitui-se em documento 

vinculativo e obrigacional às partes, com 
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característica de compromisso para futura 

contratação. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES 

REGISTRADOS  

CLÁUSULA SEGUNDA: São obrigações 

dos Licitantes REGISTRADOS, entre ou-

tras:  

 

I. assinar o contrato de fornecimento com 

o(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-

TÊNCIA SOCIAL e/ou com os órgãos 

participantes no prazo máximo 05 (Cinco) 

dias úteis, contados da solicitação formal.  

 

II. providenciar a imediata substituição dos 

itens por falhas ou irregularidades constata-

das pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, na forma de 

fornecimento dos materiais e ao cumpri-

mento das demais obrigações assumidas 

nesta ata.  

 

III. reapresentar sempre, a medida que 

forem vencendo os prazos de validade da 

documentação apresentada, novos docu-

mentos que comprovem todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas no 

edital do Pregão Presencial nº 2/2022 

 

IV. prover condições que possibilitem o 

atendimento das obrigações firmadas a 

partir da data da assinatura da presente Ata 

de Registro de Preços. 

 

V. ressarcir os eventuais prejuízos causados 

ao(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-

TÊNCIA SOCIAL, aos órgãos participantes 

e/ou a terceiros, provocados por ineficiência 

ou irregularidades cometidas na execução 

das obrigações assumidas na presente ARP. 

 

VI. responsabilizar-se por todas as despesas 

diretas ou indiretas, tais como: salários, 

transportes, encargos sociais, fiscais, traba-

lhistas, previdenciários e de ordem de clas-

se, indenizações e quaisquer outras que 

forem devidas aos seus empregados, fican-

do, ainda, o(a) FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL e os Órgãos Par-

ticipantes isentos de qualquer  vínculo  

empregatício, responsabilidade solidária ou 

subsidiária 

 

VII. pagar, pontualmente, os seus fornece-

dores e as obrigações fiscais com base na 

presente ata, exonerando o(a) FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

e os Órgãos Participantes de responsabili-

dade solidária ou subsidiária por tal paga-

mento. 

 

VIII. manter o prazo de garantia e, contado 

da data da entrega definitiva dos bens, na 

forma prevista no anexo (I)- Termo de 

Referência, do edital do Pregão Presencial 

nº 2/2022 

 

DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGIS-

TRO DE PREÇOS 

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de 

validade da presente Ata de Registro de 

Preços é de 12 (doze) meses, contados da 

sua assinatura.  

 

DO REGISTRO DE PREÇOS 

CLÁUSULA QUARTA: O preço registra-

do, a quantidade e o fornecedor dos materi-

ais constantes desta, encontram-se contidos 

na tabela abaixo:  

 

 
 

DAS OBRIGAÇÕES DO(A) FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CLÁUSULA QUINTA: São obrigações 

do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-

TÊNCIA SOCIAL, entre outras:  

 

I. gerenciar, através do Órgão Gerenciador, 

esta Ata de Registro de Preços, providenci-

ando a indicação, sempre que solicitado, 

dos fornecedores, para atendimento às ne-

cessidades da Administração, obedecendo a 

ordem de classificação e os quantitativos de 

contratação definidos pelos participantes 

desta Ata; 

 

II. observar para que, durante a vigência da 

presente ata, sejam mantidas todas as con-

dições de habilitação e qualificação exigi-

das na licitação, bem assim, a sua compati-

bilidade com as obrigações assumidas; 

 

III. acompanhar e fiscalizar a perfeita exe-

cução do presente Registro de Preços, atra-

vés do Órgão Gerenciador; 

 

IV. publicar o preço, o fornecedor e as 

especificações do objeto, em forma de ex-

trato, na imprensa oficial do Município, 

sem prejuízo de outras formas de divulga-

ção, inclusive pela rede mundial de compu-

tadores - Internet, durante a vigência da 

presente ata; 

 

DA CONTRATAÇÃO 

CLÁUSULA SEXTA: Observados os crité-

rios e condições estabelecidos no edital do 

Pregão Presencial nº 2/2022, o(a) FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

e/ou órgãos participantes, visando alcançar 

a quantidade de bens pretendida, poderá 

contratar concomitantemente com um ou 

mais fornecedores que tenham seus preços 

registrados, respeitando-se a capacidade de 

fornecimento das detentoras, e obedecida a 

ordem de classificação das propostas e os 

preços registrados.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA: O Registro de 

Preços efetuado não obriga o(a) FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

a firmar as contratações nas quantidades 

estimadas, podendo ocorrer licitações espe-

cíficas para o objeto, sendo assegurada ao 

detentor do registro a preferência de forne-

cimento, em igualdade de condições.  

 

CLÁUSULA OITAVA: A contratação 

junto a cada fornecedor registrado será 

formalizada pelos órgãos integrantes da 

Administração Direta ou Indireta do Poder 

Executivo, mediante a assinatura deste.  

 

DO PAGAMENTO À CONTRATADA 

CLÁUSULA NONA: O(A) FUNDO MU-

NICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ou 

os órgãos municipais pagará à CONTRA-

TADA, pelos fornecimentos dos bens de 

valor registrado nesta Ata de acordo com a 

quantidade efetivamente entregue mediante 

a apresentação da nota fiscal/fatura corres-

pondente dos bens entregues, devidamente 

atestada pelo setor responsável, em até 05 

(Cinco) dias, após o recebimento definitivo.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA: O pagamento será 

efetuado através de depósito/transferência 

bancário(a), mediante apresentação do 

documento fiscal competente, juntamente 

com os documentos pertinentes.   O docu-

mento fiscal deverá estar acompanhado dos 

seguintes documentos: 

 

Parágrafo Primeiro:  

a) Certidão Negativa de Tributos, expedida 

pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COL-

MÉIA 

 

b) Certidão Negativa de Débito - CND do 

INSS; 

 

c) Certificado de Regularidade do FGTS 

emitido pela Caixa Econômica Federal; 

 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhis-

tas – CNDT. 

 

Parágrafo Segundo: O documento fiscal não 

aprovado pelo(a) FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ou pelos 

órgãos municipais será devolvido à CON-

TRATADA para as devidas correções, 

passando a contar novos prazos previstos 

nesta Cláusula, a partir da data de sua rea-

presentação e consequente aprovação.  
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DAS ALTERAÇÕES DA ATA 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A Ata 

de Registro de Preços poderá sofrer altera-

ções, obedecido o disposto no Art. 65 da 

Lei 8.666/93, nos seguintes casos:  

 

Parágrafo Primeiro: os preços registrados 

poderão ser revisto em decorrência de even-

tual redução daqueles praticados no merca-

do, ou de fato que eleve o custo dos materi-

ais registrados, cabendo ao Órgão Gerenci-

ador desta ATA, promover as negociações 

junto aos fornecedores registrados.  

 

Parágrafo Segundo: Quando os preços re-

gistrados, por motivo superveniente, tornar-

se superior ao preço praticado no mercado, 

o Órgão Gerenciador deverá:  

 

I. convocar o fornecedor registrado para 

negociação de redução de preços e sua 

adequação ao praticado no mercado;  

 

II. frustrada a negociação, liberar o fornecedor 

registrado do compromisso assumido; e  

 

III. convocar, pela ordem de classificação 

do Pregão Presencial, os demais fornecedo-

res que não tiveram seus preços registrados, 

visando igual oportunidade de negociação;  

 

Parágrafo Terceiro: Quando os preços re-

gistrados, por motivo superveniente, tornar-

se superior ao preço praticado no mercado, 

o Órgão Gerenciador deverá:  

 

I. liberar o fornecedor registrado do com-

promisso assumido, sem aplicação das 

penalidades previstas nesta Ata e no Edital 

do Pregão Presencial, confirmada a veraci-

dade dos motivos e comprovantes apresen-

tados;  

 

II. Para o disposto no subitem anterior, a 

comunicação deverá ser feita antes do pedi-

do de fornecimento dos materiais;  

 

III. convocar, pela ordem de classificação 

do Pregão Presencial, os demais fornecedo-

res que não tiveram seus preços registrados, 

visando igual oportunidade de negociação;  

 

Parágrafo Quarto: O(A) FUNDO MUNI-

CIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL revo-

gará a Ata de Registro de Preços sempre 

que não houver êxito nas negociações, na 

forma da legislação vigente.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O 

Registro de Preços dos fornecedores regis-

trados será cancelado quando:  

 

I. houver interesse público, devidamente 

fundamentado; 

II. o fornecedor descumprir as condições da 

Ata de Registro de Preços; 

 

III. o fornecedor não assinar a Ata de Re-

gistro de Preço no prazo determinado neste 

edital, sem justificativa aceita pelo(a) 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

 

IV. se constatar a existência de declaração 

de inidoneidade do fornecedor; 

 

V. o fornecedor não aceitar reduzir o seu 

preço registrado, no caso deste se tornar 

superior ao praticados no mercado; 

 

VI. por iniciativa do próprio fornecedor, 

quando mediante solicitação por escrito, 

comprovar a impossibilidade do cumpri-

mento das exigências do instrumento con-

vocatório que deu origem à esta ARP, tendo 

em vista fato superveniente e aceito pelo(a) 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os 

preços da presente Ata serão irreajustáveis 

durante a validade desta  

 

Parágrafo Único: Nas hipóteses previstas no 

Art. 65, inciso II, alínea 'd', da Lei 8.666/93, 

o(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-

TÊNCIA SOCIAL poderá promover o 

equilíbrio econômico-financeiro do contra-

to, mediante solicitação fundamentada e 

aceita.  

 

DAS PENALIDADES 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Pela 

inexecução total ou parcial da Ata o(a) 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL poderá, garantido o devido pro-

cesso legal, a ampla defesa e o contraditó-

rio, aplicar à CONTRATADA as seguintes 

sanções:  

 

I. advertência; 

 

II. multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor total registrado; 

 

III. suspensão temporária do direito de 

participar em licitação e impedimento de 

contratar com o(a) FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, pelo prazo 

de até 5 (cinco) anos; 

 

IV. declaração de inidoneidade para licitar 

ou contratar com a Administração Pública 

pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da 

punição, ou até que seja promovida a sua 

reabilitação perante  a autoridade que apli-

cou a penalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A pena-

lidade de advertência poderá ser aplicada 

nos seguintes casos, independentemente da 

aplicação de multas:  

 

I. descumprimento das obrigações assumi-

das, desde que não acarretem prejuízos para 

o(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-

TÊNCIA SOCIAL;  

 

II. execução insatisfatória ou inexecução do 

objeto da licitação, desde que a sua gravi-

dade não recomende o enquadramento nos 

casos de suspensão temporária ou declara-

ção de inidoneidade; 

 

III. pequenas ocorrências que possam acar-

retar transtornos no desenvolvimento dos 

serviços do(a) FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL ou dos órgãos 

municipais; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Os preços 

da presente Ata serão irreajustáveis durante 

a validade desta  

 

Parágrafo Primeiro: As multas a que se 

refere o inciso II da Cláusula Décima Quar-

ta não impede que o(a) FUNDO MUNICI-

PAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL rescin-

da, unilateralmente, o Contrato ou cancele o 

Registro de Preço do fornecedor e, ainda 

aplique as outras sanções previstas na Cláu-

sula Décima Quarta, em seus incisos I, III e 

IV, facultada o devido processo legal, a 

ampla defesa e o contraditório da PROMI-

TENTE.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: As mul-

tas aplicadas serão descontadas dos paga-

mentos eventualmente devidos pelo(a) 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL;  

 

Parágrafo Primeiro: Inexistindo pagamento 

devido pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, ou sendo este 

insuficiente, caberá à CONTRATADA 

efetuar o pagamento da multa, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias corridos, contado 

da data da comunicação de confirmação da 

sanção;  

 

Parágrafo Segundo: Não se realizando o 

pagamento nos termos acima definidos, 

o(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-

TÊNCIA SOCIAL poderá, se houver, valer-

se do valor dado em garantia e, não sendo 

este suficiente, far-se-á a sua cobrança 

judicialmente.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: A pena-

lidade de declaração de inidoneidade para 

licitar e contratar com a Administração 
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Pública será proposta se constatada má fé, 

ação maliciosa e premeditada da CON-

TRATADA em prejuízo do(a) FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI-

AL, evidência de atuação com interesses 

escusos ou reincidência de faltas que acar-

retem prejuízos ao(a) FUNDO MUNICI-

PAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ou apli-

cações sucessivas das outras penalidades 

anteriormente descritas.  

 

Parágrafo Único: A penalidade prevista 

nesta cláusula é de competência do ÓR-

GÃO GERENCIADOR e/ou ÓRGÃO 

PARTICIPANTE, facultada à contratada o 

devido processo legal, a ampla defesa e 

contraditório, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, contados da data da abertura de vista, 

podendo a reabilitação ser requerida após 2 

(dois) anos de sua aplicação.  

 

DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGIS-

TRO DE PREÇO 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Poderá 

utilizar-se da Ata de Registro de Preços 

qualquer órgão ou entidade da Administra-

ção que não tenha participado do certame, 

mediante prévia consulta ao órgão gerenci-

ador, desde que devidamente comprovada a 

vantagem e, respeitadas no que couber, as 

condições e as regras estabelecidas na Lei 

nº. º 8.666/1993 e no Decreto Federal nº 

7.892/2013. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Caberá ao for-

necedor beneficiário da Ata de Registro de 

Preços, observadas a condições nela estabe-

lecidas, optar pela aceitação ou não do 

fornecimento decorrente de adesão, desde 

que não prejudique as obrigações presentes 

e futuras decorrentes da ata, assumidas com 

órgão gerenciador.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: As 

aquisições ou contratações adicionais a que 

se refere o item anterior não poderão exce-

der, por órgão ou entidade, a 50% dos 

quantitativos dos itens do instrumento con-

vocatório e registrados na ata de registro de 

preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: 

Ademais, 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 gerencia-

dor e órgãos participantes, independente do 

número de órgãos não participantes que 

aderirem.  

 

DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGIS-

TRO DE PREÇO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: As 

omissões desta ATA e as dúvidas oriundas 

de sua interpretação serão sanadas de acor-

do com o que dispuserem o Edital do Pre-

gão Presencial nº 2/2022 e as propostas 

apresentadas pelas CONTRATADA(S), 

prevalecendo, em caso de conflito, as dis-

posições do Edital sobre as das propostas.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: O 

presente registro decorre de adjudicação às 

PROMITENTE(S) CONTRATADA(S) dos 

objetos, cujas descrições, quantidades e 

especificações constam no Termo de Refe-

rência - Anexo, do Pregão Presencial nº 

2/2022, conforme decisão do Pregoeiro 

do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-

TÊNCIA SOCIAL, lavrada em Ata datada 

de 12/04/2022, e homologação feita pela 

gestora do Fundo Municipal.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: Cabe-

rá ao Órgão Gerenciador do Município o 

gerenciamento da presente Ata de Registro 

de Preços nos termos da legislação vigente.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: Fica 

eleito o foro da Comarca deste Município, 

para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes 

da execução desta ATA, com renúncia das 

partes a qualquer outro, por mais privilegi-

ado que seja.  

 

COLMÉIA, 12 de abril de 2022 

 
MARIVAN DIAS PEREIRA REIS 

Gestora do Fundo Mun. de Assistência Social 

 

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL 

MOREIRAO EIRELI 

Contratada 

_______________________________________ 
 

EXTRATO DE CONTRATOS 
 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

DE COLMÉIA – TO 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 018,  

DE 12 DE ABRIL DE 2022 

  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 324/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS 

VISANDO A CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA FORNECIMENTO 

FUTURO, EVENTUAL E PARCELA-

DO DE COMBUSTÍVEL. 

 

CONTRATANTE: FUNDO MUNICI-

PAL DE SAÚDE, com sede na Rua Goi-

ás, nº164, Centro, CEP 77.725-000, Col-

méia-TO, inscrita no CNPJ nº 11.328. 

248/0001-00, representado neste ato pelo 

Senhor, VINICIO SOUZA MARTINS, 

brasileiro, solteiro, portador da Carteira 

de Identidade nº 642.841SSP/TO, CPF nº 

004.718.461-20, residente e domiciliado 

em Colméia-TO. 
 

CONTRATADO: AUTO POSTO 

GUERRA EIRELLI, com sede na Aveni-

da Bahia, Lotes 07 e 08, s/nº, CEP 77725-

000, Colméia-TO, inscrita no CNPJ nº 

30.206.280/0001-50, representado neste 

ato pelo Senhor (a), NILTON DONIZETE 

DA SILVA, empresário, solteiro, portador 

da Carteira de Identidade nº 2.624.537 

SSP/GO, CPF nº 586.673.261-00, residen-

te e domiciliado em Colméia-TO. 
 

PREÇO: O CONTRATANTE pagará ao 

CONTRATADO, pela execução dos servi-

ços objeto deste contrato, valor estimado 

total de R$ 533.876,00 (quinhentos e trinta 

e três mil e oitocentos e setenta e seis reais). 
 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A des-

pesa decorrente do presente processo 

correrá por conta da funcional programá-

tica – 2022  
 

FICHA AÇÃO DOTAÇÃO FONTE 
ELEMEN-

TO DE 

DESPES 

172 

Manutenção 

do Fundo 

Municipal de 

Saúde 

04.01.10.122.

2093.2.159 

15.001.0

02.000.0

00 

3.3.90.30/90 

172 

Manutenção 

do Fundo 

Municipal de 

Saúde 

04.01.10.122.

2093.2.159 

15.001.0

02.000.0

00 

3.3.90.30/91 

 

VIGÊNCIA: O presente contrato terá 

vigência de 12 (doze) meses, contado a 

partir da data de sua assinatura, podendo 

o mesmo vir a ser prorrogado por iguais e 

sucessivos períodos, com vistas a obten-

ção de preços e condições mais vantajo-

sas para a Administração de acordo com 

o art. 57, da Lei nº 8.666/93. 
 

BASE LEGAL: Lei nº. 8.666, de 21 de 

junho de 1993, observadas as alterações 

posteriores introduzidas nos referidos 

diplomas legais. 
 

FERNANDO MARTINS DOS SANTOS 

Secretário Municipal de Administração, 

Gestão e Planejamento 

_______________________________________ 
 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

DE COLMÉIA – TO 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 025,  

DE 12 DE ABRIL DE 2022 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 328/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 
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OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS 

VISANDO A CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA FORNECIMENTO 

FUTURO, EVENTUAL E PARCELA-

DO DE COMBUSTÍVEL. 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 

COLMÉIA, com sede na Praça da Bíblia, 

s/nº, Centro, CEP 77.725-000, Colméia-

TO, inscrita no CNPJ nº 02.070.746/ 

0001-05, representado neste ato pelo 

Senhor, JOCTÃ JOSÉ DOS REIS, brasi-

leiro, casado, portador da Carteira de 

Identidade nº 1.108.121 SSP/TO, CPF nº 

431.885.327-68, residente e domiciliado 

na cidade de Colméia-TO 
 

CONTRATADO: AUTO POSTO 

GUERRA EIRELLI, com sede na Aveni-

da Bahia, Lotes 07 e 08, s/nº, CEP 77725-

000, Colméia-TO, inscrita no CNPJ nº 

30.206.280/0001-50, representado neste 

ato pelo Senhor (a), NILTON DONIZETE 

DA SILVA, empresário, solteiro, portador 

da Carteira de Identidade nº 2.624.537 

SSP/GO, CPF nº 586.673.261-00, residen-

te e domiciliado em Colméia-TO. 
 

DO VALOR: O CONTRATANTE paga-

rá ao CONTRATADO, pela execução 

dos serviços objeto deste contrato, valor 

estimado total de R$ 1.754.396,00 (um 

milhão e setecentos e cinquenta e quatro 

mil e trezentos e noventa e seis reais). 
 

DA DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO 

DA CONTRATAÇÃO: A despesa decor-

rente do presente processo correrá por 

conta da funcional programática – 2022  

 

FICHA AÇÃO DOTAÇÃO FONTE 

ELE-

MENTO 

DE 

DESPESA 

40 

Manutenção e 

Gestão da 

Secretaria de 

Administração 

03.03.04.122.

2093.2.204 

1.500.00

00.0000

00 

3.3.90.30/

90 

40 

Manutenção e 

Gestão da 

Secretaria de 

Administração 

03.03.04.122.

2093.2.204 

1.500.00

00.0000

00 

3.3.90.30/

91 

130 

Manutenção da 

Frota Munici-

pal 

03.14.15.452.

2095.2.030 

1.500.00

00.0000

00 

3.3.90.30/

90 

130 

Manutenção da 

Frota Munici-

pal 

03.14.15.452.

2095.2.030 

1.500.00

00.0000

00 

3.3.90.30/

91 

144 

Manutenção da 

Sec. de Meio 

Ambiente e 

Saneamento 

03.15.18.122.

2093.2.241 

1.500.00

00.0000

00 

3.3.90.30/

90 

144 

Manutenção da 

Sec. de Meio 

Ambiente e 

Saneamento 

03.15.18.122.

2093.2.241 

1.500.00

00.0000

00 

3.3.90.30/

91 

82 

Apoio a 

Agricultura e a 

Pecuária 

03.05.20.606.

2097.2.207 

1.500.00

00.0000

00 

3.3.90.30/

90 

82 

Apoio a 

Agricultura e a 

Pecuária 

03.05.20.606.

2097.2.207 

1.500.00

00.0000

00 

3.3.90.30/

91 

 

DO PRAZO DO CONTRATO: O pre-

sente contrato terá vigência de 12 (do-

ze) meses, contado a partir da data de 

sua assinatura, podendo o mesmo vir a 

ser prorrogado por sucessivos períodos, 

com vistas a obtenção de preços e con-

dições mais vantajosas para a Adminis-

tração de acordo com o art. 57, da Lei 

nº 8.666/93. 

 

BASE LEGAL: Lei nº. 8.666, de 21 de 

junho de 1993, observadas as alterações 

posteriores introduzidas nos referidos 

diplomas legais. 

 
FERNANDO MARTINS DOS SANTOS 

Secretário Municipal de Administração, 

Gestão e Planejamento 

_______________________________________ 

 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL DE COLMÉIA – TO 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 011,  

DE 12 DE ABRIL DE 2022 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 326/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS 

VISANDO A CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA FORNECIMENTO 

FUTURO, EVENTUAL E PARCELA-

DO DE COMBUSTÍVEL. 

 

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, com sede na 

Praça da Bíblia, s/nº, Centro, CEP 77.725-

000, Colméia-TO, inscrita no CNPJ nº 

11.378.344/0001-55, representado neste ato 

pela Senhora, MARIVAN DIAS PEREIRA 

REIS, brasileira, casada, portadora da Car-

teira de Identidade nº 2.115.385 SSP/GO, 

CPF nº 211.028.809-91, residente e domici-

liada em Colméia-TO. 

 

CONTRATADO: AUTO POSTO DE 

COMBUSTÍVEL MOREIRÃO EIREL-

LI, estabelecida na Avenida Longuinho 

Vieira Junior, nº 1094, Centro, CEP 

777.25-000, Colméia-TO, inscrita no 

CNPJ 14.788.267/0001-08, representado 

neste ato pelo Senhor, JOÃO CARLOS 

COELHO SOARES  ̧brasileiro, empresá-

rio, Portador da Carteira de Identidade nº 

3243947-3076555 SSP/GO e CPF nº 

526.446.261-53, residente e domiciliado 

em Colméia-TO. 

 

PREÇO: O CONTRATANTE pagará ao 

CONTRATADO, pela execução dos 

serviços objeto deste contrato, valor esti-

mado total de R$ 71.910,00 (setenta e um 

mil e novecentos e dez reais). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A des-

pesa decorrente do presente processo 

correrá por conta da funcional programá-

tica – 2022 
 

FI-

CHA 
AÇÃO 

DOTA-

ÇÃO 
FONTE 

ELEMENTO 

DE DESPESA 

225 

Aprimoramento 

da Organização e 

Gestão 

05.02.08.2

44.2117.2.

2.30 

1.660.00

00.0000

00 

3.3.90.30/90 

225 

Aprimoramento 

da Organização e 

Gestão 

05.02.08.2

44.2117.2.

2.30 

1.660.00

00.0000

00 

3.3.90.30/91 

231 

Promoção de 

Serviços de 

Proteção Social 

05.02.08.2

44.2117.2.

2.31 

1.660.00

00.0000

00 

3.3.90.30/90 

231 

Promoção de 

Serviços de 

Proteção Social 

05.02.08.2

44.2117.2.

2.31 

1.660.00

00.0000

00 

3.3.90.30/91 

238 

Aprimoramento 

da Organização e 

Gestão 

05.02.08.2

44.2117.2.

2.32 

1.660.00

00.0000

00 

3.3.90.30/90 

238 

Aprimoramento 

da Organização e 

Gestão 

05.02.08.2

44.2117.2.

2.32 

1.660.00

00.0000

00 

3.3.90.30/91 

247 

Manutenção do 

Fundo Municipal 

de Assistência 

Social 

05.02.08.2

44.2117.2.

2.33 

1.500.00

00.0000

00 

3.3.90.30/90 

247 

Manutenção do 

Fundo Municipal 

de Assistência 

Social 

05.02.08.2

44.2117.2.

2.33 

1.500.00

00.0000

00 

3.3.90.30/91 

258 

Apoio ao 

Fortalecimento 

do conselho 

municipal 

05.02.08.2

44.2117.2.

2.35 

1.660.00

00.0000

00 

3.3.90.30/90 

258 

Apoio ao 

Fortalecimento 

do conselho 

municipal 

05.02.08.2

44.2117.2.

2.35 

1.660.00

00.0000

00 

3.3.90.30/91 

263 

Promoção dos 

Serviços de 

Proteção Social 

05.02.08.2

44.2117.2.

2.37 

1.500.00

00.0000

00 

3.3.90.30/90 

263 

Promoção dos 

Serviços de 

Proteção Social 

05.02.08.2

44.2117.2.

2.37 

1.500.00

00.0000

00 

3.3.90.30/91 

269 

Gestão de 

políticas 

assistenciais 

05.02.08.2

44.2117.2.

2.38 

1.660.00

00.0000

00 

3.3.90.30/90 

269 

Gestão de 

políticas 

assistenciais 

05.02.08.2

44.2117.2.

2.38 

1.660.00

00.0000

00 

3.3.90.30/91 

 

VIGÊNCIA: O presente contrato terá 

vigência de 12 (doze) meses, contado a 

partir da data de sua assinatura, podendo 

o mesmo vir a ser prorrogado por iguais e 

sucessivos períodos, com vistas à obten-

ção de preços e condições mais vantajo-

sas para a Administração de acordo com 

o art. 57, da Lei nº 8.666/93. 

 

BASE LEGAL: Lei nº. 8.666, de 21 de 

junho de 1993, observadas as alterações 

posteriores introduzidas nos referidos 

diplomas legais. 
 

FERNANDO MARTINS DOS SANTOS 

Secretário Municipal de Administração, 

Gestão e Planejamento 

_______________________________________ 
 

LEIS 
 

Lei nº 956/2022 

de 13 de abril de 2022 
 

“Autoriza o Chefe do Poder Executivo 

Municipal a realizar repasse para o 

Sindicato Rural de Colméia.”  
 

O MUNICIPIO DE COMEIA, Estado do 
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Tocantins, no uso de suas atribuições e 

nos termos da Lei Orgânica do Municí-

pio, encaminha para Câmara Municipal 

de Vereadores a seguinte LEI: 

 

Art. 1°. Autorizar o Chefe do Poder Exe-

cutivo Municipal para realizar repasse de 

forma de Contribuição para Sindicato 

Rural de Colmeia, com CNPJ 

nº24.850.554/0001-46, no valor de 

50.000,00 (cinquenta mil reais). 

Art. 2°. O presente valor será repassado 

exclusivo na conta da Pessoa Jurídica, 

através das Dotações Orçamentária 

n°3.3.50.41.00 e 3.3.50.41. 

 

Parágrafo Único: O presente repasse será 

firmado por um termo de Cooperação que 

será firmado entre Município de Colméia 

e o Sindicato Rural de Colméia. 

 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data da 

publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Co-

meia, Estado do Tocantins, aos 13 de 

abril de 2022. 

 
JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 
 

INFORMATIVO 
 
 

5 CARACTERÍSTICAS DE SUCESSO QUE FAZEM 
QUALQUER UM SE DESTACAR DA MULTIDÃO 

 

 

 
Se você é como a maioria das pessoas, você provavel-
mente tem grandes objetivos e sonhos que gostaria de 
realizar — você quer ser o melhor em sua carreira, ter 
um estilo de vida saudável ou florescer em seus relacio-
namentos. 
 
Todos sonham com um futuro positivo, mas a maioria 
das pessoas não percebe o segredo para uma vida 
verdadeiramente bem-sucedida: 
 
Você determina seu futuro na maneira como passa 
seus momentos diários. Se você quer ser uma pes-
soa de sucesso, você deve sempre desenvolver bons 
hábitos diários. Como Aristóteles assinalou: 
 

“Nós somos o que repetidamente fazemos. A exce-
lência, então, não é um ato, mas um hábito” 
 
Construir hábitos diários positivos é um grande desa-
fio, mas você consegue imaginar as coisas incríveis 
que você poderia realizar com um pouco de compro-
misso e determinação? 
 
Certamente, criar hábitos duradouros e saudáveis é a 
verdadeira diferença fundamental entre pessoas que 
são bem-sucedidas na vida e aquelas que não têm 
sucesso. Você pode estar se perguntando quais 
hábitos específicos fazem a maior diferença. 
 
Não se preocupe, porque eu compilei uma lista de 
comparação para ajudá-lo a dar um salto em direção 
ao seu sucesso futuro. 
 
1. Pessoas bem sucedidas abraçam a mudança. 
Pessoas mal sucedidas temem mudanças. 
 
A mudança é uma constante para toda a humanidade 
e é importante que você desenvolva um relacionamen-
to positivo com ela. Quando surgirem mudanças ines-
peradas ou indesejadas, pergunte a si mesmo como 
você pode adotá-la em vez de fugir. Algumas maneiras 
práticas de reverter uma mentalidade de medo da 
mudança incluem: 
 
Reserve um momento para reconhecer e lidar com os 
medos associados à próxima mudança. Comunique-
se com uma pessoa em quem você confia sobre seus 
sentimentos negativos em relação à mudança. 
  
Pratique pensamento positivo, sobre o qual você 
pode ler na próxima seção. 
 
2. Pessoas bem sucedidas acompanham o pro-
gresso. Pessoas mal sucedidas apenas criticam. 
 
Alguns tipos de críticas, como críticas construtivas, 
são boas para o desenvolvimento pessoal e profissi-
onal. O tipo de crítica de que estou falando é a varie-
dade pessimista, incômoda e inútil. 
 
Esse é o tipo de crítica em jogo quando você é injus-
tamente hostil a si mesmo ou aos outros. 
 
Jogue as críticas infundadas de lado e considere 
acompanhar suas “vitórias” ou seus progressos, não 
importando quão pequenos sejam. Tome notas 
mentais ou  mantenha um diário de progresso. 
 
Se você tem uma noção sólida do que alcançou, 
ficará menos tentado a ser duro consigo mesmo. 
  
3. Pessoas bem sucedidas compartilham informa-
ções, dados e idéias. Pessoas mal sucedidas 
acumulam. 
  
Se você tiver informações úteis ou gerar idéias bri-
lhantes regularmente, seu primeiro instinto pode ser 
manter tudo para si mesmo, para ganho pessoal e 
reconhecimento individual. 
 
Em vez de acumular ideias brilhantes, compartilhe-as 
com sua equipe. Seus talentos estarão em exibição 
para a equipe, e a equipe poderá apoiá-lo e tornar 
suas ideias uma realidade. 
 
 

4. Pessoas de sucesso assumem riscos. Pessoas 
mal sucedidas tomam o caminho mais fácil. 
 
Da próxima vez que seu coração estiver correndo e 
você quiser se afastar, considere abraçar o risco. 
Você nunca sabe o que pode acontecer se você der 
uma chance. 
 
Abraçar os riscos parece aceitar o compromisso de 
falar, embora pareça um pouco assustador. O suces-
so toma o caminho corajoso, não o caminho fácil. 
 
5. Pessoas de sucesso escrevem metas e pensam 
a longo prazo sobre seus desejos ardentes. Pes-
soas mal sucedidas se distraem todos os dias. 
 
Por que é tão importante manter um calendário de 
metas de longo prazo? Aqui está o acordo: 
 
As coisas pelas quais você é apaixonado hoje preci-
sam de uma espinha dorsal. 
 
Dê sustentabilidade às suas ideias apaixonadas 
escrevendo metas e permanecendo na tarefa, em vez 
de sucumbir à distração. 
 
Fonte: 
https://universidadedamudanca.com/caracteristicas-de-
sucesso-que-fazem-qualquer-um-se-destacar-da-
multidao/ 
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