
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2019 

Processo Administrativo nº 389/2019 

Pregão Eletrônico nº 022/2019/SRP 

Objeto: Formação de Registro de Preço, para futura aquisição de GÁS DE COZINHA, que serão utilizados 

em diversas áreas da Prefeitura Municipal de Cabixi e nas áreas da Saúde, Assistência Social e Educação 

sendo nas Escolas Urbanas e Distritos, ficando adstrita a Lei Federal 10.520/2002, Decreto Municipal 

049/2014 e subsidiariamente à Lei Federal 8.666/93 e cumprindo ainda o que determina o Art. 3º, I e III da Lei 

Federal 10.520/2002. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI, Estado de Rondônia, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrito no CNPJ sob nº. 22.855.159/0001-20, com sede na Av. Tamoios n.º 4031  centro, doravante 

denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. SILVENIO ANTONIO 

ALMEIDA, brasileiro, casado, agente político, portador da Cédula de Identidade RG sob nº. 3.159.587-8-

SSP/PR e CPF sob nº 488.109.329-00, residente e domiciliado em Cabixi – RO, de outro lado NADIR 

GONCALVES DA SILVA EIRELI, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ 08.815.020/0001-22, com 

sede a Av. Tamoios na cidade de Cabixi – RO daqui a diante simplesmente, tendo como representante a Sr; (a) 

NADIR GONCALVES DA SILVA  portador (a) da Cédula de Identidade RG nº 00072964 SESDEC - RO e 

CPF sob nº 821.211.172-53, residente e domiciliada na cidade de Cabixi – RO, adjudicatária do Pregão 

Eletrônico  nº   022/2019, para   Registro de Preços,  doravante denominada CONTRATADA,  resolvem  

Registrar os Preços, com integral observância da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, e Lei 

Federal nº 10.520/02, mediante as Cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA I – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

1. Os registros de preços no âmbito da Prefeitura do Município de Cabixi encontram-se regulamentados pelo 

Decreto Municipal n.º 049/2014. 

2. O registro de preços terá vigência máxima de 01 (um) ano, vedada qualquer prorrogação que ultrapasse esse 

prazo, fixado no art. 15, § 3º, inciso III, da Lei nº 8.666/93. 

3. Será permitido o aditamento dos quantitativos consignados na Ata de Registro de Preços em favor do órgão 

ou entidade beneficiário originalmente, porém limitado a 25%, calculados sobre o valor inicial atualizado do 

contrato, na forma do art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93. 

4. Serão permitidas aquisições ou contratações adicionais (caronas), não podendo exceder uma única vez a 

100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 

4.1. Permitir-se-á adesões, não importando o número de vezes, desde que ao todo, somadas, não se ultrapasse 

aquele percentual (100%) do valor inicialmente licitado e registrado na Ata originária, observado ainda, o 

prazo de sua vigência. 

CLÁUSULA II – DO OBJETO  



1. O objeto do presente é a Formação de Registro de Preço, para futura aquisição de GÁS DE COZINHA, que 

serão utilizados em diversas áreas da Prefeitura Municipal de Cabixi e nas áreas da Saúde, Assistência Social e 

Educação sendo nas Escolas Urbanas e Distritos, ficando adstrita a Lei Federal 10.520/2002, Decreto 

Municipal 049/2014 e subsidiariamente à Lei Federal 8.666/93 e cumprindo ainda o que determina o Art. 3º, I 

e III da Lei Federal 10.520/2002.  

2. A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura do Município de Cabixi a firmar as contratações 

que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a realização de licitações específicas para aquisição do objeto, 

assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

FORNECEDOR: NADIR GONCALVES DA SILVA EIRELI  

C.N.P.J.: 08.815.020/0001-22 

ENDEREÇO: Av. Tamoios, nº 4760-A, Centro, Cabixi – RO. 

NOME DO REPRESENTANTE: NADIR GONCALVES DA SILVA 

ITEM UNID QUANT. DISCRIMINAÇÃO V. UNIT. TOTAL 

01 Und 151 Gás de cozinha 13 kg 77,95 11.770,45 

02 Und 45 
Gás de cozinha 45 kg - cilindro de 45 

kg 
304,50 13.702,50 

CLÁUSULA III – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

1. O registro de preços formalizado na presente ata terá a validade de 01 (um) ano, contado da data da 

assinatura, conforme previsto no § 3º, do art. 15 da Lei Federal 8.666/93. 

2. Durante o prazo de validade do registro, a Administração não será obrigada a adquirir exclusivamente por 

seu intermédio, os objetos referidos na Cláusula II, podendo se utilizar, para tanto, de outros meios de 

aquisição, desde que permitidos em lei, sem que desse fato caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à 

empresa detentora, conforme previsto no § 4º, do art. 15 da Lei Federal 8.666/93. 

CLÁUSULA IV – DA ADMINISTRAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

1. A Administração e o gerenciamento da presente ata caberão à Secretaria Municipal Especial, nos termos do 

Decreto Municipal n.º 49/2014 que disciplina o sistema de registro de preços no âmbito desta Prefeitura. 

CLÁUSULA V – DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

1. É vedada a utilização desta Ata por órgãos da Administração Pública Federal e Estadual, sendo autorizada 

aos Municipais, mediante expressa autorização do Chefe deste Poder. 

2. A Adesão ao presente Registro de Preços fica condicionada ao atendimento das determinações da Prefeitura 

do Município de Cabixi, consolidadas no Decreto Municipal n.º 49/2014. 



3. Os pedidos de adesão deverão observar o atendimento prévio ao regulamento acima mencionado, e 

encaminhados à Secretaria Municipal Especial. 

CLÁUSULA VI – DO PREÇO 

1. O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é aquele registrado no 

certame e estabelecido na Cláusula II deste instrumento. 

2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata será observada a compatibilidade dos preços registrados com 

aqueles praticados no mercado, conforme especificações técnicas e condições constantes do Edital Pregão, que 

a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso. 

CLÁUSULA VII – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

1. O prazo de entrega do objeto encontra-se definido de forma pormenorizada no Termo de Referência para a 

contratação, Anexo I do edital de Pregão Eletrônico nº 022/2019. 

2. O objeto desta Ata deverá ser entregue aos cuidados do representante das Secretarias de Assistência Social, 

Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Obras e Serviços Públicos e Secretaria Municipal de Saúde e do 

Gabinete do Prefeito. 

3. As cargas de gás liquefeito de petróleo serão entregues no município de Cabixi nas seguintes unidades: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: Após a solicitação a empresa vencedora tem o prazo de 30 

(trinta) minutos para efetuar a entrega do produto. A entrega deverá ser feita no seguinte endereço: Rua carijós 

n. º 3338 – centro. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS: Após a solicitação a empresa 

vencedora tem o prazo de 30 (trinta) minutos para efetuar a entrega do produto. A entrega deverá ser feita no 

seguinte endereço: Avenida Tamoios, nº. 4887, Centro, conhecido como Garagem da SEMOSP.   

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO: Após a 

solicitação a empresa vencedora tem o prazo de 30 (trinta) minutos para efetuar a entrega do produto. A 

entrega deverá ser feita nos seguintes endereços: Escola Municipal de Ensino Infantil Cebolinha, situada na 

Avenida Tapajós, nº 4800, Escola Municipal Chico Soldado, Avenida Tapajós, nº 4641  e  Secretaria 

Municipal de Educação, Rua Bororós, nº 3174, centro.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: Após a solicitação a empresa vencedora tem o 

prazo de 30 (trinta) minutos para efetuar a entrega do produto. A entrega deverá ser feita no órgão destinado 

na requisição.  



GABINETE DO PREFEITO: Após a solicitação a empresa vencedora tem o prazo de 30 (trinta) minutos 

para efetuar a entrega do produto. Os produtos deverão ser entregues no endereço: Prefeitura Municipal de 

Cabixi, localizada na Av. Tamoios, nº 4031 – Centro. 

CLÁUSULA VIII – DO PAGAMENTO 

1. Nas aquisições decorrentes deste registro, o pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco 

indicado pelo licitante vencedor em sua proposta de preços, através de ordem bancária e depósito em conta 

corrente indicada pelo Contratado, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, a contar do recebimento 

dos serviços e da nota fiscal original emitida pela contratada, conforme definido no edital do Pregão 

Eletrônico n.º 022/2019. 

CLÁUSULA IX – DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

1. Os contratos decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão substituídos pela Nota de Empenho, 

nos termos do edital de Pregão Eletrônico n.º 022/2019. 

2. As licitantes vencedoras ficam obrigadas a atender todas as ordens de serviço efetuadas durante a vigência 

desta ata, mesmo que a entrega delas decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 

3. Se o produto entregue não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão que precedeu a 

presente Ata, a contratada será intimada à sua substituição na forma definida no edital. 

4. A fatura deverá ser entregue com a devida comprovação de manutenção das condições habilitatórias 

previstas no certame, na forma exigida pelo edital de licitação. 

5. Os tributos (impostos, taxas, emolumentos e contribuições fiscais, sociais e trabalhistas) que sejam devidos 

em decorrência direta ou indireta da contratação objeto da presente Ata, assim definidos nas Normas 

Tributárias, serão de exclusiva responsabilidade do licitante vencedor. 

6. O licitante vencedor declara haver levado em conta na apresentação de sua proposta os tributos, 

emolumentos, contribuições fiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre o fornecimento, 

não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de 

preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 

7. Além das condições e exigências constantes desta Cláusula, em cada emissão de empenho decorrente da 

presente ata deverão ser observadas as disposições constantes do Edital de Pregão Eletrônico n.º 022/2019, 

que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso. 

8. A eventual recusa no recebimento não implicará em alteração dos prazos e nem eximirá a contratada da 

aplicação das penalidades previstas no Art. 87, da Lei n.º 8.666/93. 

9. A empresa é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de 

sua culpa ou dolo na execução dos contratos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização 

ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 



CLÁUSULA X – DAS PENALIDADES 

1. No caso de atraso injustificado, execução parcial ou inexecução do compromisso assumido com a Prefeitura 

do Município de Cabixi, a detentora desta ata ficará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e 

criminal, às cominações previstas no edital, ressalvados os casos devidamente justificados e comprovados, 

garantida prévia e ampla defesa por parte do contratado. 

CLÁUSULA XI – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

1. Os preços informados pelo licitante vencedor em sua proposta serão fixos e irreajustáveis durante a vigência 

desta Ata de Registro de Preços. 

1.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da 

superveniência de fatos e de normas aplicáveis à espécie, nos termos previstos no art. 65 da Lei Federal 

8.666/93 e Decreto Municipal n.º 49/2014 

CLÁUSULA XII – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO 

1. O recebimento do objeto, tanto provisório como o definitivo, far-se-á na forma estabelecida pelo edital de 

licitação que precedeu o presente registro, em consonância com o art. 73, I da Lei Federal 8.666/93. 

2. O setor de Patrimônio e Almoxarifado ou equivalente será responsável pela fiscalização da ata. 

3. As comunicações oficiais referentes à presente contratação poderão ser realizadas através de e-mail 

corporativo, reputando-se válidas as enviadas em e-mail incluído na proposta ou documentos apresentados 

pelo fornecedor.  

3.1 A ciência do ato será a data de confirmação da leitura do seu teor pelo destinatário, sendo considerada 

válida, na ausência de confirmação, a comunicação na data do término do prazo de 2 (dois) dias úteis, 

contados a partir da data do seu envio. 

CLÁUSULA XIII – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito: 

1.1. pela Administração, quando: 

1.1.1. o licitante vencedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

1.1.2. o licitante vencedor der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente Ata de 

Registro de Preços; 

1.1.3. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, sendo frustrada a 

negociação para redução dos preços avençados; 

1.1.4. por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 



1.2. pelo licitante vencedor quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de 

cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços; 

1.2.1. a solicitação para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 

(trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades mencionadas nesta ata, caso não aceitas as 

razões do pedido. 

2. A comunicação do cancelamento do preço registrado pela Administração será feita pessoalmente ou por 

correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que originaram esta Ata. 

2.1. no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do licitante vencedor, a comunicação será feita 

por publicação no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia - AROM, por 2 (duas) vezes consecutivas, 

considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 

CLÁUSULA XIV – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 

1. A contratação do objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizada pelo Secretaria. 

CLÁUSULA XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. Integram esta Ata o edital de Pregão Eletrônico n.º 022/2019, a proposta da empresa vencedora que esta 

subscreve, bem como todos os demais elementos do Processo Administrativo n.º 389/2019. 

2. A eficácia da validade da presente Ata de Registro de Preços dar-se-á pela HOMOLOGAÇÃO do resultado 

da licitação que a originou, Pregão Eletrônico n.º 022/2019, pelo Gabinete do Prefeito. 

 

 Cabixi – RO, 07 de junho de 2019. 

 

 

 

 

Silvenio Antonio de Almeida  

Prefeito Municipal  

 

 

 

 

Allison Maicon Bento Pretto  

Gerente SRP 

Dec. 120/2017 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1)____________________________________  

Nome:  

CPF:  

 

2)____________________________________ 

Nome: 

CPF:  


