
                                                                         

 

 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2018. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 30/2018 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 64/2018 
 
 
Ao vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito – 28/08/2018 -, na sede da 
Prefeitura Municipal de Tabapuã, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 45.128.816/0001-33, com sede à Av. Rodolfo Baldi nº 817, CEP 
15.880-000, na cidade de Tabapuã, neste ato representada pela Prefeita Municipal, Senhora 
Maria Felicidade Peres Campos Arroyo, brasileira, casada, médica, residente e domiciliada 
nesta cidade, portadora do RG nº 10.124.043 SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 109.285.408-80, 
nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 
posteriores, Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, Lei Complementar nº 123 de 14 de 
Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, Decreto Federal nº 
7.892 de 23 de Janeiro de 2013, que regulamenta o sistema de Registro de Preços previsto no 
art. 15 da Lei 8666/93, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das 
propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços nº 30/2018, por 
deliberação do Pregoeiro e Equipe de Apoio, Ata de Julgamento de Preços, RESOLVE 
Registrar os Preços para o fornecimento de combustíveis: Gasolina e Etanol, destinados ao 
abastecimento da frota municipal de veículos, máquinas e equipamentos, através de bombas de 
abastecimento em postos de combustíveis localizados no município de Tabapuã, conforme 
especificações e quantidades estimadas constantes no Edital e seus anexos, que passa a fazer 
parte desta, tendo sido classificada a Proposta apresentada pela empresa FORTALEZA AUTO 
POSTO DE TABAPUÃ - LTDA - EPP, portadora do CNPJ/MF sob o nº 12.062.017/0001-52, 
localizada à Av. Angelino Fabio de Oliveira nº 1369 – Residencial das Paineiras na cidade de 
Tabapuã, Estado de São Paulo, CEP: 15.880-000, neste ato representada pelo seu procurador, 
o Sr. Adalberto Pianheri, portador do RG 12.343.041/SSP e do CPF 074.076.758-56, residente 
e domiciliado a Av. Dr. Antonio Tavares Pereira Lima nº 10 – Bloco 2 – Apto 501 – Jd. Bela 
Vista – CEP 15061-220 – São José do Rio Preto/SP, tendo sido classificada em primeiro lugar 
de acordo com resultado obtido na Ata de Reunião de Julgamento de Propostas, anexa ao 
Processo, observadas as condições enunciadas nas Cláusulas que se seguem.  
 
Esse termo está vinculado ao edital do Pregão Presencial nº 30/2018, autorizado no Processo 
Licitatório nº 64/2018 (art. 55, XI).  
 
Fornecedor Registrado em 1º lugar, vencedor do item 1 - Etanol (R$ 2,42 o litro), no valor de R$ 
87.120,00 (oitenta e sete mil cento e vinte reais) e item 2 - Gasolina (R$ 4,44 o litro), no valor de 
R$ 372.960,00 (trezentos e setenta e dois mil novecentos e sessenta reais), conforme resultado 
obtido na Ata de Reunião de Julgamento de Propostas, anexa ao presente instrumento, 
perfazendo o valor total de R$ 460.080,00 (quatrocentos e sessenta mil e oitenta reais).  
 
1 – DO OBJETO (ART. 55, I):  
 
1.1 – Constitui objeto da presente Ata o REGISTRO DE PREÇOS de combustíveis: Gasolina e 
Etanol, destinados ao abastecimento da frota municipal de veículos, máquinas e equipamentos, 
através de bombas de abastecimento em postos de combustíveis localizados no município de 
Tabapuã, conforme especificações e quantidades estimadas constantes no Edital e seus 
anexos. 
 



                                                                         

 

 
2 – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 
 
2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá a validade pelo período de 12 (doze) meses, 
cujo inicio se dará em 16 de setembro de 2018, ocorrendo seu término em 15 de setembro de 
2019.  
 
2.2 – Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 
8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município não será 
obrigado a adquirir o(s) produto(s) referido(s) nesta ata, sem que, desse fato, caiba recurso ou 
indenização de qualquer espécie às empresas registradas.  
 
2.3 – Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as 
alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de 
Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa.  
 
3 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
 
3.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo 
objeto, por todos os Órgãos da Administração direta e indireta do Município.  
 
4 - DO PREÇO (ART.55, III): 
 
4.1 – O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de 
Preços são os constantes da Ata de Reunião de Julgamento de Propostas, de acordo com a 
respectiva classificação no Pregão Presencial 30/2018.  
 
4.2 – Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital do Pregão Presencial nº 30/2018, que a precedeu e integra o presente 
instrumento de compromisso.  
 
4.3 – Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será de acordo com a Ata de Reunião 
de Julgamento de Propostas anexa ao Pregão Presencial nº 30/2018, pela empresa detentora 
da presente Ata, as quais também a integram.  
 
5. FORNECIMENTO/RECEBIMENTO DOS ITENS OBJETO DO PREGÃO: 
 
5.1 – O fornecimento dos objetos licitados ocorrerá diretamente em bombas instaladas no 
Município de Tabapuã, Estado de São Paulo, conforme necessidade de abastecimento da frota 
municipal, com isenção de toda e qualquer obrigação ou despesas que venham onerar a 
Prefeitura, a qualquer título. 
 
5.1.1 – Os combustíveis serão fornecidos diretamente através do abastecimento dos veículos, 
máquinas e equipamentos oficiais, em bombas do posto de serviços, mediante requisição 
fornecida pelo Almoxarifado, a qual constará a data, discriminação do veículo, placas ou 
identificação, quantidades e assinaturas.  
 
5.2 – O objeto deste Ata de Registro de Preços será fornecido e recebido de acordo com o 
estabelecido neste Edital e seus Anexos. 
 
5.3 – Em caso de não aceitação do item objeto desta Ata de Registro de Preços ficará a 
detentora obrigada a retirá-lo e a substituí-lo no prazo de 10 (dez) dias, contados da notificação  



                                                                         

 

 
 
a ser expedida pela municipalidade, ou imediatamente; sob a pena de incidência nas sanções 
capituladas no item 28 e subitens do Edital do Pregão Presencial nº 30/2018. 
 
5.4 – O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da(s) proponente(s) 
adjudicatária(s), nos termos das prescrições legais, podendo levar ao cancelamento do contrato, 
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e Contrato dela decorrentes. 
 
6. PAGAMENTO: 
 
 
6.1 – O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após apresentação da Nota Fiscal 
devidamente atestada pelos setores competentes, observadas as apresentações das certidões 
de regularidade perante o INSS e FGTS, previstas no edital do Pregão Presencial nº 30/2018. 
 
6.2 – Se o término do Prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, 
o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 
 
6.3 – O pagamento será efetuado por meio de cheque nominativo ou outro procedimento a 
critério do LICITANTE. 
 
7 – DAS PENALIDADES:  
 
7.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ-SP, 
pelo Prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição, a pessoa física ou jurídica que praticar qualquer dos atos contemplados no art. 7º da 
Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, publicada no DOU. de 18/07/2002, o Detentor da Ata que 
agir, em qualquer fase da licitação ou da execução dos contratos dela decorrente, com fraude. 
 
7.2. A aplicação da penalidade capitulada no subitem anterior não impossibilitará a incidência 
das demais cominações legais contempladas na Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, publicada no 
DOU. de 22/06/1.993. 

 
7.3. O descumprimento do prazo de entrega sujeitará o fornecedor às seguintes sanções: 

 
a) Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) do valor de cada pedido, a cada 24 (vinte 
e quatro) horas de atraso, contados do estabelecido no ANEXO I do Edital de Pregão, até o 
limite de 10% (dez por cento) de cada fornecimento, podendo a reiteração ou continuidade da 
recusa ou não entrega do objeto levar ao cancelamento da Ata de Registro de Preços e 
aplicação de multa e demais sanções previstas no edital. 

 
b) Multa de 10% (dez por cento) do valor do fornecimento e o cancelamento da Ata de Registro 
de Preços. 

 
c) Impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de TABAPUÃ pelo período de até 05 
(cinco) anos, caso o cancelamento decorra do disposto na alínea anterior, fraude, observada a 
ampla defesa e o contraditório. 
 
8 – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS:  



                                                                         

 

 
8.1. Os preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) 
meses. 
  
8.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
preço praticado no mercado, a Prefeitura convocará o fornecedor visando à negociação para 
redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. 
 
8.3. A ordem de classificação dos licitantes que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 
mercado observará a classificação original. 
 
8.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a 
Prefeitura poderá liberá-lo do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, 
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que a 
comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento. Nesse caso, poderá, ainda, convocar os 
demais fornecedores para assegura igual oportunidade de negociação. 
 
8.5. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação da ata de 
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa. 
 
 
9 – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:  
 
9.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: pela 
Administração, quando:  
 

9.1.1 – a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;  
 
9.1.2 – a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido, e a 

Administração não aceitar sua justificativa;  
 
9.1.3 – a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro 

de preços, a critério da Administração;  
 
9.1.4 – em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de 

registro de preços, se assim for decidido pela Administração;  
 
9.1.5 – os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;  
 
9.1.6 – por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela 

Administração;  
 
9.1.7 – a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste 

item, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o 
comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços;  

 
9.1.8 – no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a 

comunicação será feita por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do 
Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.  
 
 



                                                                         

 

 
9.2 – Pela(s) detentora(s), quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar 
impossibilitadas 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 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94.  
 
9.3 – A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das 
penalidades previstas no Item 7. deste instrumento, caso não aceitas as razões do pedido.  
 
10 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
10.1 – As despesas decorrentes da presente aquisição onerarão o Elemento Econômico: 
3.3.90.30 – Material de Consumo – 3.3.90.30.01 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos, 
sob as seguintes classificações orçamentárias: 
 

02. – PODER EXECUTIVO 
02.01 – Chefia do Executivo 
04.122.0002.2004 – Coordenação Geral do Poder Executivo  
 
02.02 – Fundo Social de Solidariedade 
08.244.0003.2007 – Manutenção do Fundo Social de Solidariedade 
 
02.03 – Secretaria Municipal Governo e Administração 
04.122.0004.2008 – Coordenação e Manutenção da Divisão de Administração 
 
02.05 – Secretaria Municipal de Educação  
12.122.0006.2014 – Coordenação da Secretaria Municipal de Educação  
 
02.06 – Divisão de Educação Básica 
12.361.0006.2016 – Manutenção do Transporte Escolar Educação Básica 
 
02.08 – Divisão de Ensino Médio e Superior 
12.362.0009.2032 – Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio 
12.364.0012.2034 – Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior 
 
02.09 – Divisão de Merenda Escolar 
12.306.0010.2036 – Manutenção Merenda Escolar Ensino Fundamental 
 
02.11 – Fundo Municipal de Saúde 
10.301.0012.2044 – Manutenção da Atenção Básica à Saúde 
10.304.0014.2049 – Manutenção da Vigilância e Promoção em Saúde 
 
02.13. – Fundo Municipal de Assistência Social 
08.243.0016.2051 – Manutenção do Programa de Proteção Social Básica 
 
02.14 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
08.243.0018.2059 – Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 
 
02.15 – Diretoria Municipal de Obras e Serviços Públicos 
15.452.0025.2060 – Manutenção dos Serviços Urbanos  
15.452.0020.2061 – Coordenação e Manutenção do Serviço Funerário 



                                                                         

 

 
15.452.0020.2076 – Coleta e Disposição dos Resíduos Sólidos Urbanos 
 26.782.0022.2063 – Manutenção das Estradas Vicinais 
 
02.21 – Divisão de Saneamento 
 
17.512.0028.2073 – Operação de Coleta e Tratamento de Agua 

              17.512.0028.2074 – Operação de Coleta e Tratamento de Esgoto 
 

 
Fonte de Recurso 01 – RECURSO PRÓPRIO  
Fonte de Recurso 02 – TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 
Fonte de Recurso 05 – TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS 
 
 
11 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
11.1 – Integram e vinculam esta Ata, o edital do Pregão Presencial nº 30/2018 e as propostas 
das empresas classificadas no certame mencionado.  
 
11.2 – A Administração não está obrigada a adquirir os produtos cujos preços encontram-se 
registrados.  
 
11.3 – Fica eleito o foro da comarca de Tabapuã, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer 
questões decorrentes da utilização da presente Ata.  
 

Tabapuã/SP, 28 de agosto de 2018. 
 
 
CONTRATANTE: 

 
                      MUNICÍPIO DE TABAPUÃ- CONTRATANTE 

MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO 
Prefeita Municipal 

 
 
COMPROMISSÁRIA: 

FORTALEZA AUTO POSTO DE TABAPUÃ - LTDA - EPP 
        ADALBERTO PIANHERI - PROCURADOR                                                                                                             

 
 
Testemunhas: 
 
1ª_____________________________       
   NOME: JOÃO CARLOS SERON 
   CPF: 029.657.178-46 
 
2ª___________________________________________ 
   NOME: VANESSA PERPETUA DE OLIVEIRA 
    CPF: 214.792.448-21 



                                                                         

 

 
 

 
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TABAPUÃ  
CONTRATADA: FORTALEZA AUTO POSTO DE TABAPUÃ - LTDA - EPP 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 12/2018 
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de combustíveis: Gasolina e Etanol, 
destinados ao abastecimento da frota municipal de veículos, máquinas e equipamentos, através 
de bombas de abastecimento em postos de combustíveis localizados no município de Tabapuã, 
conforme especificações e quantidades estimadas constantes no Edital e seus anexos. 
 
ADVOGADO(S) /Nº OAB: (*)___________________________________________ 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:  
 
1.  Estamos CIENTES de que:  
 
a)  o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;  
b)  poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na 
Resolução nº 01/2011 do TCESP;  
c)  além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem 
a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-
se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de 
Processo Civil;  
d)  Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato 
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 
  
2.  Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
  
a)  O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação;  
 
b)  Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.  
 

Tabapuã/SP, 28 de agosto de 2018. 
 
 
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:  
Nome: MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO  
Cargo: Prefeita Municipal 
CPF nº 109.285.408-80 e do R.G. nº 10.124.043-SSP/SP 
Data de Nascimento: 07/04/1961  
Endereço residencial completo: Av. Rodolfo Baldi nº 1343, Centro, CEP: 15.880-000  
E-mail institucional: licitacao@tabapua.sp.gov.br 

mailto:licitacao@tabapua.sp.gov.br


                                                                         

 

 
 
E-mail pessoal: feli.felicidade@gmail.com 
Telefone(s): 17-3562-9022 
Assinatura:_______________________________________________________ 
 
Responsáveis que assinaram o ajuste:  
Pelo CONTRATANTE:  
Nome: MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO  
Cargo: Prefeita Municipal 
CPF nº 109.285.408-80 e do R.G. nº 10.124.043-SSP/SP 
Data de Nascimento: 07/04/1961  
Endereço residencial completo: Av. Rodolfo Baldi nº 1343, Centro, CEP: 15.880-000  
E-mail institucional: licitacao@tabapua.sp.gov.br 
E-mail pessoal: feli.felicidade@gmail.com 
Telefone(s): 17-3562-9022 
Assinatura:_______________________________________________________   
 
 
Pela CONTRATADA:  
Nome: Adalberto Pianheri 
Cargo: Procurador 
CPF: 074.076.758-56 e do RG: 12.343.041 SSP/SP                   
Data de Nascimento: 10/07/1966  
Endereço residencial completo: Av. Dr. Antonio Tavares Pereira Lima nº 10 – Bloco 2 – Apto 
501 – Jd. Bela vista – CEP 15.061.220 – São José do Rio Preto/SP 
E-mail institucional: autopostofortaleza@hotmail.com 
E-mail pessoal: autopostofortaleza@hotmail.com 
Telefone(s): 17 98111 3665 
Assinatura: _______________________________________________________  
 
Advogado:  
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ-SP. 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 12/2018 

 
EXTRATO: Ata de Registro de Preços Nº 12/2018 – Origem: Processo 64/2018 – 

Pregão Presencial n° 30/2018 - Contratante: MUNICÍPIO DE TABAPUÃ-SP- CNPJ. Nº 
45.128.816/0001-33; Contratada/Compromissária: Empresa: FORTALEZA AUTO POSTO DE 
TABAPUÃ - LTDA - EPP, CNPJ: 12.062.017/0001-52 detentora dos itens: 1 e 2 – OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS de combustíveis: Gasolina e Etanol, destinados ao abastecimento da 
frota municipal de veículos, máquinas e equipamentos, através de bombas de abastecimento 
em postos de combustíveis localizados no município de Tabapuã, conforme especificações e 
quantidades estimadas constantes no Edital e seus anexos, tendo o item 1 - Etanol (R$ 2,42 o 
litro), no valor de R$ 87.120,00 (oitenta e sete mil cento e vinte reais) e o item 2 - Gasolina (R$ 
4,44 o litro), no valor de R$ 372.960,00 (trezentos e setenta e dois mil novecentos e sessenta 
reais), perfazendo o valor total de R$ 460.080,00 (quatrocentos e sessenta mil e oitenta reais).  
Vigência: 12 (doze) meses, cujo inicio se dará em 16 de setembro de 2018, ocorrendo seu 
término em 15 de setembro de 2019. Prefeitura Municipal de Tabapuã/SP 28 de agosto de 
2018–MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO – Prefeita Municipal – PUBLIQUE-SE. 
 


