
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017 

 PREGÃO (PRESENCIAL) N° 003/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2017 

Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de 2017, na 

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrito no CNPJ sob nº 01.591.135/0001-31, com sede à Av. Brasil, 717, em Balsa 

Nova, neste ato representado por seu Presidente Marcio Joarez Matozo, brasileiro, 

casado, portador da cédula de identidade RG n.º 8.316.198-1 e do CPF/MF n.º 

031.082.849-08, residente e domiciliado em Balsa Nova, doravante denominado 

CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa Posto Balsa Nova LTDA, inscrita no CNPJ 

sob n.º 75,080,432/0001-59 , com sede à Avenida Brasil, nº 1003, Cidade de Balsa 

Nova - PR, neste ato representada pelo seu Sócio Administrador, Senhor Moisés Costa, 

brasileiro,   inscrito no CPF/MF sob n.654.926.849-49 e no RG sob n.º 3.265.986-1, 

doravante denominada  CONTRATADA, por esta e melhor forma de direito, nos termos 

das Leis Federais nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123 de 14 de 

dezembro de 2006, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, do Decreto Municipal 

nº 07, de 16 de março de 2009, Decreto Federal 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e 

demais normas em vigor que regem a espécie, em respeito às decisões constantes do 

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 037/2017, que trata de licitação pública  na 

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL sob o  nº 003/2017, firmam a presente Ata de 

Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93, suas 

alterações posteriores e as condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Através da presente ata ficam registrados os seguintes 

preços, para o FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS AUTOMOTIVOS, 

abaixo especificados: 

 

 



Item Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço Unit. Marca 

1 GASOLINA COMUM 4000 LT 4,17 Ruff 

2 

Óleo lubrificante motor 
Gasolina/Alcool SAE 5w30  
100% sintético, conforme 
recomendação do fabricante. 

20 LT 30,00 
Ipiranga F1 

Master Sintético 

3 

Filtro de Óleo para Veículo 
Ford Fiesta Tipo Motorcraft, 
conforme recomendação do 
Fabricante. 

15 UNID 20,00 TECFIL 

4 

Filtro de Combustível para 
Veículo Ford Fiesta Tipo 
Motorcraft, conforme 
recomendação do Fabricante. 

15 UNID 22,00 TECFIL 

 

 

CLAUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS  

PARÁGRAFO SEGUNDO - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 

(doze) meses, contados a partir da data de sua primeira publicação junto ao Diário 

Eletrônico Municipal.  

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal 8.666/93, durante 

o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Câmara Municipal de Balsa 

Nova - PR não será obrigado a contratação do objeto, exclusivamente por seu 

intermédio, especificado na Cláusula I, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde 

que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer 

espécie à empresa detentora.  

PARÁGRAFO QUARTO - Em cada contratação decorrente desta Ata, serão 

observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão 

Presencial Nº 003/2017, que precedeu a integra do presente instrumento de 

compromisso, independentemente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das 

partes.  

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO  



a) O pagamento do fornecimento do produto será efetuado em até 15 (quinze) dias, 

contados a partir da apresentação da nota fiscal/fatura, de acordo com a quantidade 

entregue/executada, através de depósito bancário em conta corrente própria em nome 

da empresa a ser contratada. Se esta estiver incorreta, prevalecerá a data da entrega 

definitiva; para efeito de contagem de prazo, o que ocorrer por último.  

b) A nota fiscal deverá conter todas as especificações dos produtos conforme Cláusula 

Primeira (Termo de Referência), devidamente atestada pela Câmara Municipal, 

por pessoa indicada como responsável pelo recebimento, acompanhada de 

requerimento solicitando o pagamento. 

c) A nota fiscal, não poderá conter emendas, rasuras, acréscimo ou entrelinhas, onde 

deverão constar, além de seus elementos padronizados, os seguintes dizeres: 

Para os produtos a serem fornecidos  

CÂMARA DE BALSA NOVA 

AV. BRASIL, 717 - BALSA NOVA. – PR. 

CNPJ – 01.591.135/0001-31 –  

INSCRIÇÃO ESTADUAL – ISENTO 

 

d) A Câmara em hipótese alguma efetuará o pagamento de reajuste, correção 

monetária, ou encargos financeiros, correspondentes ao atraso na apresentação da 

nota fiscal/fatura correta.  

e) Caso se constate irregularidade na nota fiscal/fatura apresentada, a Câmara, a seu 

exclusivo critério, poderá devolvê-la a CONTRATADA, para as devidas correções, ou 

aceitá-la, glosando a parte que julgar indevida. Na hipótese de devolução, a nota 

fiscal/fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento às 

condições contratuais.  

 

CLAUSULA QUARTA – DA ENTREGA/EXECUÇÃO E DO PRAZO  



a) O produto descrito no item 01 será retirado diretamente na bomba de combustível da 

licitante contratada, sendo que os abastecimentos poderão ocorrer de segunda-feira à 

sábado, de acordo com as necessidades da contratada; 

b) O prazo de entrega dos produtos descritos no item 02, 03 e 04 do termo de referência 

será de até 05 dias úteis contados da data de recebimento das notas de empenho; 

c) Os produtos serão conferidos no ato da entrega, caso o contratado não aguarde a 

conferência dos mesmos e sejam constatadas irregularidades estes produtos serão 

devolvidos ao mesmo e todas as custas com transporte ocorrerão por conta da 

contratada, além das demais penalidades decorrentes pelo não cumprimento das 

condições estabelecidas neste edital; 

d) Caso o produto fornecido necessite de instalação, esta ocorrerá por conta da 

contratada a qual deverão providenciar a instalação do mesmo nos locais a serem 

indicados. 

 

Condições específicas: 

a) Somente serão aceitos o fornecimento somente de produto novo, não recondicionado 

e seguindo especificações originais do fabricante; 

b) Todo o produto entregue deverá estar rigorosamente de acordo com o que foi 

especificado na Proposta, bem como com o que foi solicitado na presente Licitação; 

c) A nota fiscal apresentada pela contratada, deverá estar acompanhada de recibos 

preenchidos com data, assinatura e carimbo da pessoa responsável pela instituição e 

carimbo da instituição. Na falta de quaisquer destes dados, que comprovem a  entrega 

do produto, a Nota Fiscal não terá efeito para pagamento e será devolvido à contratada; 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Da Câmara: 



a) Atestar nas Notas Fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme 

ajuste representado pela Nota de Empenho; 

b) Aplicar à Detentora da Ata penalidades ou sanções, quando for o caso; 

c) Prestar à Detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária 

à perfeita execução do empenho; 

d) Efetuar o pagamento à Detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da Nota 

Fiscal no setor competente;  

e) Notificar, por escrito, à Detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Da Detentora da Ata: 

a) Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste 

contrato, isentando a Câmara Municipal de Balsa Nova - PR de qualquer 

responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no 

caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes 

dos serviços e de qualquer tipo de demanda. 

b) A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto da 

presente ata, com perfeição e acuidade. 

c) Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação 

(quando ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da 

mesma a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus 

empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias 

lhe asseguram. 

d)  A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados 

a Câmara Municipal de Balsa Nova - PR, ou a terceiros, provocados por seus 

empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 

horas, as providências necessárias para o ressarcimento. 



e) Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados 

pela Câmara Municipal de Balsa Nova - PR, e cujas reclamações se obriga a atender 

prontamente. 

f) No valor registrado estão incluídas todas as despesas de fretes, taxas, impostos e 

seguros, bem como quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre 

o produto. 

CLÁUSULA SEXTA– DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

a) A execução/fornecimento será parcelada por um período de 12 (doze) meses, 

conforme solicitação do Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços. 

b A execução/fornecimento ocorrerá de acordo com o especificado no Termo de 

Referência previsto no item 2 do edital do Pregão Presencial Nº 003/2017 e/ou 

clausula primeira desta Ata;. 

c) A execução/fornecimento deverá ser procedida nas quantidades, prazos e horários 

determinados pela Contratante e correrão por conta da Contratada todas as despesas 

relativas a transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da 

execução/fornecimento do objeto da presente licitação. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES  

O atraso injustificado na entrega do objeto contratado implica no pagamento de multa 
de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total do 
contrato, isentando em consequência a CONTRATANTE de quaisquer acréscimos, sob 
qualquer título, relativos ao período em atraso. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inexecução parcial do ajuste implica no pagamento de 
multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela inexecutada. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A inexecução total do ajuste implica no pagamento de multa 
de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 



PARÁGRAFO PRIMEIRO - Considerado o prazo de validade estabelecido na Cláusula 

Segunda, da presente Ata, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja 

completado o período de 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento das 

propostas indicadas no preâmbulo do Edital de Pregão Presencial nº 003/2017, o qual 

integra a presente Ata de Registro de Preços. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições 

para a concessão de reajustes em face da superveniência, praticados no mercado, com 

a finalidade de manter o equilíbrio econômico financeiro da avença.  

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser 

cancelada, de pleno direito pela administração, quando: 

a) A detentora não cumprir as obrigações constantes desta ata; 

b) A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a 

administração não aceitar sua justificativa; 

c) A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de 

preços, a critério da Administração; observada a legislação em vigor; 

d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de 

registro de preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das 

disposições legais; 

e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a 

detentora não acatar a revisão dos mesmos; 

f) Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela 

Administração; 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos 

casos previstos neste item, será feita por publicação junto a imprensa oficial eletrônica 

municipal e por correspondência eletrônica e se necessário via postal com aviso de 



recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata 

de registro de Preços.   

PARÁGRAFO TERCEIRO -   A detentora poderá requerer o cancelamento da ata, 

quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as 

exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando 

comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a 

XVI, da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores 

PARÁGRAFO QUARTO - A solicitação da detentora para cancelamento dos preços 

registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à 

Administração a aplicação das penalidades previstas no edital de licitação e nesta ata, 

caso não aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As despesas decorrentes da aquisição, objeto desta 

licitação ocorrerá à conta dos recursos consignados no orçamento do Poder Legislativo 

do Município de Balsa Nova, por programa, projeto, fonte de recursos e elemento de 

despesa para este exercício e o exercício seguinte.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de 

Preços serão autorizadas, em cada caso, pelo Ordenador da Despesa correspondente, 

sendo obrigatório informar ao Setor de Compras os quantitativos das aquisições. 

PARÁGRAFO SEGUNDO -  A emissão das notas de empenho, sua retificação ou 

cancelamento, total ou parcial serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, 

ou a quem esta delegar a competência para tanto. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO RECEBIMENTO: 



PARÁGRAFO PRIMEIRO - O recebimento definitivo ou Provisório não exime a 

CONTRATADA da responsabilidade civil previstas pela legislação pelo fornecimento 

dos produtos objeto deste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS COMUNICAÇÕES 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As comunicações entre as partes, relacionadas com o 

acompanhamento e controle da presente Ata, serão feitas sempre por escrito. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Integram esta Ata, o Edital do Presencial  nº 003/2017 e a 

proposta da empresa Posto Balsa Nova LTDA classificada em 1º lugar no certame supra 

numerado. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 

Federal 8.666/93 e alterações posteriores, e  demais normas aplicáveis. 

Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

PARÁGRAFO PRIMEIRO As partes elegem o Foro Regional de Campo Largo-PR, 

como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. 

 E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das 

testemunhas abaixo. 

Contratante 
Câmara Municipal de Balsa Nova 

Presidente 
 
 

Contratada 
POSTO BALSA NOVA LTDA 
MOISÈS RICARDO COSTA 


