
SECRETARIA DE GESTÃO E PlANEJAMENTO 
SE"' a E " 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019 
PROCESSO Nº 4803/2018 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de setembro do ano de 2019, autorizado pelo ato de folha s 
(~ ' 16/717) do processo do Pregão Presencial nº 029/2019, foi expedida a presente Ata de 
R::g stro de Preços, de acordo com o disposto no artigo 15º da Lei Federal nº 8.666/ 93 e 

Decreto Municipal nº 449/2010 que, conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, 
regem o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO GERENCIADOR, o MUNICÍPIO DE 
llÍNA/ES, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrito no CGC/MF sob o n.º 
V .167.394/0001-23, com sede na Rua Desembargador Epaminondas Amaral, n. º 58, Centro, 
l t:.mt - ES, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. WELITON VIRGILIO PEREIRA, 

P ·efe ito Municipal, brasileiro, casado, servidor público, portador do CPF n. º 998.381.257-68 e 
R::; 1.2 11.639-8, residente e domiciliado à Rodovia ES, nº 185, Barra da Boa Sorte, Nossa 
s,::ntlora das Graças, neste Município e pela Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal 
d :: Saúde, devidamente inscrito no CNPJ sob o n.º 10.700.103/0001-18, com sede na Av. 
P·efeito Antônio Lacerda, nº 79, Quilombo, lúna/ES, neste ato representada pela Secretária 
1\ilunicipal de Saúde, VANESSA LEOCÁDIO ADAMI, funcionária pública, brasileira, solteira, 
p x t adora do CPF n.º 105.842.847-05 e RG n.2 14.045.837-MG, residente e domiciliada na 
A1•enida Deputado João Rios, nº 34, Bairro Quilombo, neste Município e o DETENTOR DA ATA: 

E ·npresa PETROLINA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 
O:i.:i:42.495/0001-41, com sede na Avenida Presidente Tancredo Neves, nº. 882, bairro Niterói, 
I( na/ES, cep: 29390-000, telefone: (28)3545-3616 e (28)99979-2928, endereço eletrônico: 
!L.Ot"ielacarla@hotmail.com, neste ato representada por GABRIELA CARLA FERNANDO, 
b ·asileira, solteira, empresária, portadora do CPF n.º 036.540.136-60 e C.l. n.º M-8.914.847-
s::P--MG, residente e domicil iada na Rua Quintino Bocaiúva, nº 341, bai rro Nossa Senhora da 
P:: nha, lúna/ES, CEP 29.390-000. 

o~; preços registrados do Detentor da Ata segue em anexo (anexo 2). 

Ir tegra esta Ata de Registro de Preços o pertinente Edital de licitação e respectivos anexos, 

ct.jas disposições vinculam ambas as partes. 

<f::\ I, 

O I. - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: _ \J!; 4 

1 l. Constitui objeto do presente instrumento a formação REGISTRO DE PREÇOS DE ÓLEOS 
LUBRIFICANTES E OUTROS FLUIDOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, conforme normas e 

e ;pecificações do processo licitatório nº 029/2019 na modalidade Pregão Presencial do tipo 

~ 
rT 11?nor preço unitário. 

o;~ - CLÁUSULA SEGUNDA- DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
2 l . A existência do registro dos preços não obrigará a Administração a firmar contratações 
q .. e deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta 

A .d 0Psembargador Epamrnondas Amaral, n2 58 Centro, hína/fS CEP 29 390.000 
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p :1 ra a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal 8.666/93, mediante 
fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
i~ualdade de condições. 
2 2. O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) dentro dos 30 (trinta) dias seguintes ao da 
a Jresentação à Prefeitura Municipal de lúna de documento(s} fiscal(is} hábil( eis}, sem 
e Tlendas ou rasuras e ter ocorrido o recebimento na forma prevista no art. 73 da Lei nº 
8 666/93 e suas alterações. 
2 3. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s} fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) 
d :~ v•)lvido(s) ao fornecedor para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento 
St!rá contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida. 
2 4. O Contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe 
forem devidos pelo fornecedor, em decorrência de inadimplemento contratual. 
2 ~). Os pagamentos serão efetuados através de depósito em conta corrente do fornecedor, 
n :;. Banco por ele indicado e serão contados da data de certificação/aceitação do objeto 
lk it ado, constante no verso da Nota Fiscal/Fatura em 02 (duas) vias, com o visto do 
fu1cionário competente para o recebimento e conferência dos mesmos. 
2 6. Em caso de atraso no pagamento, a Contratada fará jus à percepção dos índices oficiais 
d :! remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança desde o inadimplemento 
a·:é o efetivo pagamento. 

o;; - CLÁUSULA TERCEIRA- EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO: 
3 l. A execução deste instrumento será acompanhada e fiscalizada por servidor previamente 
d :!signado pela Administração, que anotará em registro próprio, todas as ocorrências 
n dacionadas com a execução do presente, determinando o que for necessário à regularização 
d ;! falhas ou defeitos observados e deverá atestar a execução do objeto, observadas as 
d sposições deste contrato/ata, sem o que não será permitido qualquer pagamento. O agente 
fi :.cêllizador do contratante será o Sr. Leonardo Aguiar de Lima, matricula nº 30333, Paulo 
S·~rgio Prudente, matricula nº 303480, nomeado por Portaria subscrita pelo Secretário 
l'vlunicipal de Gestão. 
3 2. Cabe ao fornecedor permitir e facilitar a fiscalização e a inspeção dos produtos e 
rE!5~·ectivos locais de armazenagem, caso haja, prestando todas as informações e 
e i cl3recimentos solicitados. 
3 3. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do Município e não exclui nem reduz a 
n!5ponsabilidade do fornecedor por qualquer irregularidade. 
3 •l. A fiscalização da qualidade do (s} produto (s} ficará (ão) sob responsabilidade do Órgão 1'\:1 '. 
g.:~rE!nciador, que poderá recusar o produto (s) que não atendam as normas técnicas \l ' 
e; pt~cíficas. 

3 ~5 . A administração dispõe de noventa (90) dias, contados da data referida no item 1.2 do 
e :1 i tal que procedeu à Ata, para convocar o licitante vencedor para assinar a Ata de Registro 
d :! Preços. Escoado o prazo sem convocação, o licitante vencedor não mais está obrigado a 
téh1tO. 

3 15. Os preços registrados vincularão os respectivos contratados enquanto viger a Ata d 
R :!g stro de Preços. 

I! ' Desembart;éldor Epaminonda$ Amaral, n!! 58, Centro, lúna/ES, CEP 29 39Q-OOO 
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1) .!1 - CLÁUSULA QUARTA- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

4 1. As despesas decorrentes deste certame correrão pela dotação orçamentária: 
O i'0001.2012200082.027.33903000000- Ficha 084, 100001.2678200182.069.33903000000 -
Fk ha 253, 090001.1512200152.065.33903000000 Ficha 235, 
O:J0·)01.1512100162.064.33903000000- Ficha 228, 110002.1030100202.078.33903000000-
Ficha 034, 120001.0824400252.087.33903000000 Ficha 273, 
OWJ01.0412200022.010.33903000000- Ficha 016, 130001.2781200282.114.33903000000-
Ficha 361, 080001.1212200122.040.33903000000 Ficha 134, 
O :i0001.0412200052.015.33903000000- Ficha 041, 110001.1030100192.072.33903000000-
Ficha 007, 090001.0412200462.062.33903000000 Ficha 223, 
1 W001.0824300252.086.33903000000- Ficha 267, 110002.1030100202.077.33903000000-
Fic::ha 027, 060001.0412300062.022.33903000000 Ficha 067, 
1 :iO,J01.1854200112.120.33903000000 - Ficha 392, 060001.0412300062.021.33903000000 -
Fk ha 061, 020001.0412200022.008.33903000000 Ficha 004, 
O :~O·J02.1236100132.050.33903000000- Ficha 181, e os empenhos, desde já autorizados pelo 

Ord enador de Despesa, serão feitos na medida necessária à cobertura das autorizações de 
fc, rnecimento. 

O :i - CLÁUSULA QUINTA- CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DA ATA: 

5 :L . As cond ições de execução do objeto serão conforme informadas no anexo 1 deste termo. 

5 L A ata de registro de preços vigerá por 12 (doze) meses, a contar de sua publicação 
r<! :;umida no Diário Oficial do Estado, vedada sua prorrogação. 

5 :::. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços que poderão ser formalizadas 
p ::los instrumentos subsidiários t ratados no art. 62 da Lei nº 8.666/93, desde que observadas 

a:; condições pertinentes vigerão do recebimento da autorização de fornecimento pelo 
w nl: ratado até o pagamento por parte da Administração, observadas a forma de 
fo rn ecimento. 

5 4. Encerrada a vigência da Ata, é vedada a formalização de novas contratações dela 
d :!correntes. 

5 4. 1. Encerrada a vigência da Ata, seu subscritor não poderá receber novas autorizações de 

fo rnecimento, ainda que datadas e expedidas antes do vencimento da Ata. 

O :i - CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

6 :L. Aos licitantes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiveram 

a praposta, falharem na execução da ata de registro de preços, comportarem - se de inidôneo, f\:) . 
fi ~e rem declaração falsa ou cometerem qualquer espécie de fraude, serão aplicadas, \Ji;' ' 
w n;:orme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à 
Adrninistraçã? P?blica Municipa l: ? 
6 .L . 1. Advertencta; 

6 1. 2. Multa: 

a • 0,33% por dia de atraso, na entrega do produto ou execução do serviço/fornecimento, 
c;llculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%; 

' ~•;ll OesembargadofEpaminondas Amaral, n!! 56, Centro, lúna/ES, CEP 29 390·000 
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b I 10% em caso da não entrega do produto, não execução do serviço/fornecimento ou 
n:.:;cisão contratual, por culpa da contratada, calculado sobre a parte inadimplente; 
c: d ·~ até 20% calculado sobre o valor da ata de registro de preços, pelo descumprimento de 
q .1 a !quer cláusula da ata de registro de preços, exceto prazo de entrega; 
dI Mult a 1% por dia sobre o va lor tota l dos lotes arrematados pelo licitantes, limitado a 15%, 
p :: lo não cumprimento do prazo de assinatura da ata, calculada pela fórmula: 
lvl = 0,01 X C X 0 
Onde: 
lvl =Valor da Multa, 
C := 'Ja lor da ata 
D = Número de dias de atraso 
6 l. 3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a OS (cinco) anos, quando a fornecedora convocada 
d;:nt ro do prazo de validade da sua proposta: 

a • não celebrar o contrato/ata no prazo de sete dias corridos, contados do recebimento da 
ct;,n•;ocação; 

b I deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame; 
c; ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
dI não mantiver a proposta; 

e 1 f õ:tlhar ou fraudar na execução do contrato/ata; 
f) comportar-se de modo inidôneo; 
g' cometer fraude fiscal; 
h I por prazo indeterminado, quando a empresa receber qualquer das multas previstas e não 
e· =·:~tuar o pagamento. 
6 :1..4. Declaração de inidoneidade para licit ar e contratar com a Administração Pública, em 
c;1 so de faltas graves apuradas por intermédio de processo administrativo. 

6 2. Na aplicação das penalidades previstas neste edital, a administração considerará, 
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou 
cmr:ratada, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da 
lit:it i3nte ou contratada, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal nº 8.666, de 
21. ele junho de 1993. 
6 3. A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como 
rr duoempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, 
w n·=orme previsto no art. 90 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e implicará na 
a :dicação de sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1:193, suas alterações posteriores, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa. 
6 4. Nenhum pagamento será realizado à contratada enquanto pendente de liquidação 
q .r alquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência 
con·:ratual. 

~ .à Desembargador Epámtnondas Ama.ql, n2 58, Centto, lúna/ES, CEP 29 390-000 
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9 1.6. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do forn ecedor, a 

m rr unicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando 

Cílncelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação. 

9 :L . 7. A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço regi strado, deverá ser 

fn rm ulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos 

fé1l:os que justifiquem o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração. 

10:1- CLÁUSU LA DÉCIM A - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO: 

:t::.l . Quando houver necessidade de aquisição de produtos por algum dos órgãos 

IBrt icipantes da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a 

o ·dem de fornecimento. 

1 :~ . ::: : . A Administração poderá prorrogar o prazo de recebimento da ordem de forn eciment o, 

p :~ r igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal 8.666/93, quando solicitado pelo 

lit: it ;mte classificado, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Administração. 

11.- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO FORO: 

1 l .. l . Elegem o Foro da Comarca de lúna - ES, para dirimir quaisquer dúvidas ou contest ações 

o· iundas deste instrumento e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, 

rE! rHJnciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E pe r estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual 

tE!oJr e forma, para que produza seu efeito legal, após lido e achado conforme. 

1 1..2. Fazem parte desta Ata de Registro de Preços o Edital de Licitação e seus anexos, 

ar:rE·scido das informações obtidas no certame licitatório, relacionadas no Anexo 2. 

E.;ta Ata é integrada dos seguintes anexos: 

I ··· t .nexo 1 - Termo de referência; 

11 ····Anexo 2 - Preços registrados pelo detentor da ata. 

I( llci/ES, 16 de s e 2019. 

- Prefeit o Municipal 

SI::CIRETARIA 

Adami -Secretária Municipal de Saúde 

A COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 

Gabriela Carla Fernando I ou procurador legalmente habilitado 

~ .q; De~embargador fp~minondas Amaral, n2 58, Centro, lúna/ES, CEP 29 390·000 
C ~PJ n2 27.1&7 3~/00D-1·23 I Tel: (28) 3$45 4750- Rawal2401! email: contratos@iuna.es.gov.br 
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ANEXO 1 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1 1. A presente contratação tem por objetivo a aquisição de Óleos Lubrificantes e outros 
Fluidos para Veículos Automotivos, para as diversas Secretarias desta Municipalidade, 
a· :~:~ndendo às demandas solicitadas conforme as especificações e quantidades estabelecidas 
n ::. c1nexo 10 B e justificativas presentes nos autos. 

2 JUSTIFICATIVA: 
2 :L. A aquisição dos referidos materiais se faz necessária para manutenção dos veículos da 
Frota Municipal, seguindo os procedimentos indicados pelos respectivos fabricantes, 
e.;pecialmente quanto à periodicidade da troca e tipo específico de óleo. O óleo lubrifica nte 

wn:;titui suprimento básico e fundamental para o funcionamento dos automóveis, sendo uma 
fE ~ 1· r 3 menta indispensável às atividades das secretarias requisitantes e preservação do 
p :t t rimônio público. Manutenção preventiva e eficiente reverte-se em economicidade, 
g.~rê1 ntindo ainda a durabilidade do patrimônio público. 
2 2. Desta forma, justifica-se a aquisição de Óleos Lubrificantes e outros Fluidos para Veícu los 
Automotivos para atender o funcionamento de todos os veículos automotores lotados nesta 
P ·efeitura. 

2 3. A pretensa contratação neste momento se faz necessária tendo em vista que as Atas de 
R::g stros de Preços se encontram na eminencia do seu vencimento, e por se t ratar de um 
o ::•j E~to no qual a Prefeitura Municipal não pode ficar sem, pois a falta acarretaria prejuízos 
ir calculáveis. 
2 4. Compõe a frota municipal todos os veículos que são patrimônios próprios, cabendo 
d :! st acar que a frota, poderá sofrer modificações quanto acréscimo ou decréscimo, alt erações 
e ;tas que serão devidamente incluídas no contrato desta aquisição em momento oportuno. 

3 FUNDAMENTO LEGAL: 
3 l. A contratação de pessoa jurídica para o fornecimento dos materiais constante no anexo 

1 :: B, visa suprir as necessidades dos veículos em comento, observando as normas e 
p ·ocedimentos administrativos da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e em suas alterações. 

4 DOS MATERIAIS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E VALORES: 
4 l. A contratação objeto do presente Termo de Referência consiste basicamente em, 
a· :.~ ndida s todas as exigências das descrições, do menor preço por item . 
4 L A relação completa dos lotes/ itens consta no anexo 2. 

5 CJNDIÇÕES DE EXECUÇÃO: ~;. 
5 :L. Disponibilidade do produto em seu estabelecimento no máximo de 10 (dez) dias, a partir 

d ::. recebimento e entrega da Autorização de Fornecimento, para que seja rea lizada a troca de 

ao: ordo com a necessidade da Contratante. ~ 

R a Oe54>mbargador Epamii'Ond~s Amara l. n9 58, Centro, lúna/ES, CEP 29 390·000 ; " . " 7 • 10 
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5 2. A contratada deverá manter em estoque, parte do material licitado para que tenha 
mndições de entregar o produto so licitado no prazo estabelecido na autorização de 
fw necimento. 

5 3. Os materiais deverão estar lacrados em perfeito estado, observado a data de va lidade, 
corr informações técnicas presentes nas descrições dos mesmos e com a marca e modelo 
ir di·:ado na proposta apresentada no Pregão em comento. 
5 •l . A contratada deverá efetuar a troca do material em seu próprio estabelecimento, e 
q .1 ando so licitado pela contratante esta substituição deverá ocorrer também nas 
d ::pendências da garagem do Município localizada no endereço: Almoxarifado Central : 
A1.-enida Presidente Tancredo Neves, nº 950, Niterói, lúna/ES, CEP 29 390-000, no horário das 
03h00 às llhOO e das 13h00 às 17h00, ou nas dependências de alguma das empresas e ou 
o f c'nas que prestam serviços terceirizados a esta municipalidade; as trocas in loco serão 
q Jando algum veículo estiver em manutenção, sendo necessária a troca de óleo. Esta entrega 
sc:rá acompanhada por fiscal de contrato devidamente nomeado pela Secretaria Municipal de 
Gest ão através de Portaria. 
5 ~) . A contratada deverá emitir NFe (Nota Fiscal eletrônica), bem como fazer prova de 
rE!gularidade com a Fazenda Federai/INSS, Estadual e Municipal, FGTS e Justiça do Trabalho, 
q ,1 e deverá ser entregue junto aos materiais ao servidor responsável pelo recebimento. 
5 6. O fornecimento será parcelado, em quantidades variáveis, conforme a necessidade e 

d sponibilidade orçamentária da Prefeitura Municipal de lúna, pelo período de 12 (doze) 
meses contados da assinatura da Ata de Registro de Preços e de acordo com a emissão e 
e ür·ega das Autorizações de Fornecimento. 
5 7 . Por ocasião da entrega, caso seja constatado que os materiais não atendam às 
e. ; p •~cificações técnicas do objeto licitado, deverá a Administração rejeitá-lo, integralmente ou 
e Tl parte, obrigando a Licitante a refazê-lo, observando as condições pré-estabelecidas para 
a sua prestação, caso contrário, a contratada estará sujeita às penalidades legais cabíveis. 
5 8. A contratada terá o prazo de 10 (dez) dias para a disponibilização do material contado a 
p:1rt ir do recebimento da autorização de fornecimento emitida pela Secretaria Municipal de 
Gestão. Mantendo em estoque o quantitativo indicado na Autorização de Fornecimento, para 
q Je seja atendido imediatamente de acordo com as autorizações por veículo, emitida pela 
S·:·cretaria Municipal de Interior e Transportes, que gerenciará a execução do pretenso 
cc;.m rato/ata. 
5 9. A contratante poderá emitir Autorização de Fornecimento proporcional aos gastos 
n !lativos a um período mais longo para que não onere este órgão com emissões deste 
d ::.cumento a cada troca de óleo, sendo que a entrega ocorrerá de forma proporcional às 
n ::cc:ssidades da Administração. 
5 l O. Quando a troca do óleo ocorrer no estabelecimento da contratada esta deverá observar(\\ 
a egalidade quanto ao documento de licença ambiental, conforme requisito de habilitação. ~ ( 
5 :Ll . Quando a troca do óleo ocorrer no estabelecimento da contratada, e caso o local seja 
d !;t ante da sede do município em mais de 5 km (cinco quilômetros), todas as eventuais 
d ::spesas com o deslocamento do veículo correrão por conta da empresa vencedora. 
5 :L ;::. Os Itens com Códigos 28269, 20384, 20386, 20385, 28300, 25875, 20390, 20400, 15302, 
2·B 74 e 31709 necessitam que a troca seja realizada pela contratada. Os Itens com Códigos 

R .a Desembargador Ep~mmondas Amaral, n2 58, Centro, lúna/ES, CEP 29 390-000 

C \II'J n\1 27 167 3'.l-1/0001·23 I Tf'l: \28) 3545 4750 Ramal ~·101 I ema oi: contratos@iuna.es.gov.br 
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1D47, 28347,3570 31708,28270,621,31710,20402,11058,31711 e 31712 não necessitam 
q .1 e a troca seja de responsabilidade da contratada, ficando a cargo da contratante. 

6 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

6 l. A ata de registro de preços vigerá por 12 (doze) meses, a contar de sua publicação 
rE!5Umida na imprensa oficial, vedada sua prorrogação. 
6 L Os preços registrados vincularão os respectivos proponentes enquanto a Ata de Registro 
d ;: Preços estiver em sua vigência. 

6 3. A administração dispõe de noventa (90) dias, contados da data referida no item 1.2 do 
e :l ital, para convocar o licitante vencedor para assinar a Ata de Registro de Preços, sendo esse 
o prazo mínimo de validade da proposta. 

6 4. Os preços ofertados deverão estar inclusos todos os custos inerentes à contratação, dentre 
e :~s os encargos sociais, impostos, taxas, seguros, licenças, fretes, mão de obra e outros custos 
rE! a:ionados aos materiais, inclusive garantias. Considerar-se-á que os preços propostos são 
corr pletos e suficientes para pagar todos os materiais. Nenhuma reivindicação para 
p :1gamento adicional será considerada, sob qualquer justificativa. 
6 '5 . A execução deste instrumento será acompanhada por servidores previamente designados 
p ::. r esta Administração, que deverão atestar entrega ou execução do objeto, observadas as 
d sposições da Ata, sem o que não será permitido qualquer pagamento. 

6 6. A existência de preços registrados não obriga o Município de lúna a firmar as contratações 
q .Je deles poderão advir, ficando-lhe facultado a utilização de outros meios, respeitada a 

legislação vigente, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em 
igualdade de condições. 

7 DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO: 
7 L A execução deste instrumento será acompanhada e fiscalizada por servidores 
p·eviamente designados pela Administração, que anotarão em registro próprio, todas as 
o :orrências relacionadas com a execução do presente, determinando o que for necessário à 
wgularização de falhas ou defeitos observados, sem o que não será permitido qualquer 
p :1gamento. 
7 L O agente fiscalizador da contratante será nomeado através de Portaria subscrita pelo 
s. ~cr·etá rio Municipal de Gestão e Planejamento. 
7 3. Cabe ao fornecedor permitir e facilitar a fiscalização e a inspeção dos produtos, prestando 
todas as informações e esclarecimentos solicitados. 
7 4. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do Município e não exclui nem reduz a 
rE!5j:•onsabilidade do fornecedor por qualquer irregularidade. 
7 S. A fiscalização da qualidade do (s) material (s) ficará (ao) sob a responsabilidade do Órgão 
g•:!rE!nciador, que poderá recusar o (s) material (s) que não atenda as normas técnicas 

e :pecíficas. 1 
8 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: ~- . 
8 :L. As despesas decorrentes deste certame correrão por conta das Dotações Orçamentárias 
f<, rnecidas previamente pelo Setor de Contabilidade. 

R .a Desembargador fpammondas Amaral, ni 58, Centro, lúna/ES, CEP 29 390-000 
C: \.PJ n" 27.1&7 .3~/0001·23 I Tel: (28) 3545 4750- Ramal240ll ema!l: contratos@iuna.es.gov.br 
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9 DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES: 

9 :L. Const ituem obrigações do Contratante: 

a 1 [ ,:etuar o Pagamento dos materiais com os preços firmados em Ata de Registro de Preços; 
b I Designar servidor para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços; 

c: Gerenciar a ata de registro de preços até o seu vencimento, acompanhando o cumprimento 

d :! t odas suas cláusulas na íntegra. 
9 2. Constituem obrigações da contratada: 

a 1 F1)rnecer os produtos registrados na forma prevista na Ata; 

bl Comprometer-se a entregar os materiais na data acordada, constantes da Autorização de 

F•) rnecimento, emitida pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de lúna; 
c: Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo Setor responsável pelo 

n!·::e·bimento e fiscalização. 

dI Garantir a entrega do produto durante todo período de vigência da Ata. 

e 1 l'vlanter durante a vigência da Ata de Registro de Preços todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação. 

f) E>:ecutar todas as entregas de acordo com as especificações e demais elementos técnicos 
q .J e integram o Termo de Referência, obedecendo rigorosamente as Normas Técnicas 

e eis tentes. 

1::. => RAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: 

1::.1. A entrega dos produtos será de acordo com Autorização de Fornecimento emitida pelo 
S·:·tor de Compras e assinada pelo Secretário Municipal de Gestão e Planejamento ou pelo 

Ord enador de Despesas. Somente após esta fase poderá ser emitida nota fiscal referente à 
c•:.n::ratação, devendo observar os prazos previstos no item 5.8 deste Termo de Referência. 

1 1.. =oRMA DE ADJUDICAÇÃO/JULGAMENTO DO OBJETO: 

l l..l. Foram consideradas vencedoras as propostas que, atendidas as especificações contidas 

n ::· Ed ital e seus anexos, apresentaram o menor preço por item. 

R. De~embargador Epammondas Amaral, n9 58, Centro, lúna/ES, CEP 29 390-000 
t PJ n~ l7.1&7.394/0001 23 1 Tel: (2.8} 3545 4750- Ramal24011 email: contratosti!' •una.es.gov.br 
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, ' 1jfi~~ ~;~:rt ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

~·~~~li~~~ i~ SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 

• !~~: ;:tJtL.: SETOR DE CONTRATOS 

ANEXO- TERMO N° 000105/2019- SEQUÊNCIA W000002403 

Pregão Presencial N° 000029/2019 I Processo l 004803/2018 

... -··- . -- ·- _ .,_,,, 
I 

............ ........ _,,_ 

t 1 O<•'t 

. 1: o· · 

1: o· •; 

o· ; 

~ -.;.[1 ?~ ~ ~~ :nF,on 
- l..f< : : ~.·I ~5•·5-

Termo N° 000105/2019 

PETROLINA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L TOA 

CNPJ : 06.242.495/0001-41 

AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 882- NITEROI - lúna- ES- CEP: 29390000 

00015 ·SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE 

00483- SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES 

Especificação Marca UN Quant 

OLEO 2 TEMPOS 

descrição: 
- embalagem com 500 ml. para motoserra sthil. CASTRO L 

FR 200.00 
obs.: foi especificado a marca pois os equipamentos que STHIL 
temos é da marca sthil . portanto. o óleo tem que atender as 
especificações dessa marca. para maior vida útil do 
equipamento. 

OLEO HIDRAULICO TIPO ATF PARA TRANSMISSAO 

com as seguintes especificações: 
- para transmissão automática, direção hidráulica industrial. 
aditivo. anticorrosivo. antidesgaste. antiferrugem. 
antioxidante. detergente, dispersante, antiespumante, 
abaixador de ponto de fluidez. modificador de átrio. LUBRAX L 400.00 

melhorador do índice de viscosidade e corante vermelho. 

classificação: 
- gm dexron iii, db 236.7, voith. alisson c-4, renk. 
caterpillarto-2. zf te-ml09. e 14, man 339-c. embalagem: 
frasco de 01 litro 

OLEO LUBRIFICANTE MUL TIVISCOSO PARA MOTORES A 
DIESEL R3 15W/40 C1 4 

com as seguintes especificações: 
- alta potência. superalimentados ou turbo alimentados. 
recomendado para caminhões. õnibus e tratores. como 
caterpillar. cummins. ford. gmc, iveco. mbb. man. mwm. 
scania, volkswagen e volvo. aprovado pela api e qualificado 
de acordo com acc. are e atiel. aditivos- abaixador do ponto RI MULA BB 250,00 
de fluidez. anticorrosivo. antioxidante. anti-desgaste. 
antiespumante, detergente. dispersante. melhorador do 
índice de viscosidade e agente de reserva alcalina. 

classificação: 
- api ci-4/sl. acea e5. m. benz 228.3. volvo vds 3. cummins 
ces 20078. grau- sae 15w40 ci 4 - embalagem: bombona de 
20 litros. 

OLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGEM UNIVERSAL 90 
GL-5 
com as seguintes especificações: 

- óleo lubrificante para engrenagens automotivas (ep) 90. 
classificação: LUBRAX BB 20.00 
- api gl-5. característica: antiespumante. antiferrugem e 
anticorrosivo. 

embalagem: 
- bombona de 20 litros. 

das do Amaral , 58- Centro - lúna- ES. Cx Postal 07. • Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.39410001 -23 
3140 

Unitário Valor Total 

19,00 3.800.00 

20.00 8.000.00 

264.00 66 000.00 

235.00 4 700,00 

~~ 

F 



i ~>~ H;i· ; PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA 

~--""·: il,~ .... ~~~· ~·· f~'·.~,l.'' ESTADO DO ESPÍRITO SANTO _: ~ ~~ , ~ f SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 

_.::~-~~~.~:~~. SETOR DE CONTRATOS 
obs.: os serviços de troca de óleo/fluidos correrão por conta 
da contratada em estabelecimento próprio. 

OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES 2 TEMPOS 8017 H 

com as seguintes especificações: 
2 1 o·:· - base mineral, aditivos antidesgaste, detergente/ CASTROL FR 200.00 

dispersante e anticorrosivos. data de validade: - 36 meses, 
após a entrega. 
embalagem: frasco de 500ml. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRA NSPORTES: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE: 

PETROLINA COMERCIO E REPRESENTAÇOES L TOA: 

;-~ 'fi if: -~ ;~· Tii i;Õridas do Amaral, 58- Centro- lúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23 
• I I< : : !; ,1 ;s<.:)- 3140 

19,00 3.800,00 

86.300,00 

86.300,00 

86.300,00 
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I : .11 11: ) J T A DE REGISTRO 

C : 'lU ÇOS 

:. : / !< 1. ~ Partes: Mun. 
.rolln 1 Comércio e 

' • • 1 'c: 1>< Ltda. Objeto: 
1 .; ·, o: t ' r< :>! de óleos lubri
' · a: • , : 1.r: lu1dos para veí-

1, • ... :i" ~ s Vigência de 12 
'I 1 '• r • : .1 r •ublicação. Valor 

l• •)!I )I . Os preços re-
l • : . 1 ·, ·1r 1 ' a n-se disponíveis 

' ,. \' u< • a.E s.gov.br. 
' i I >I I •I ::G: LIO PEREIRA 

R: I'E ITO 
' , • : ; S 11 !.h ) ( ÁDIO ADAMI 

:a: I : 1~1 Í\I !'IA DE SAÚDE 
I' r< t ocolo S28710 

•. ~JH 1:> : L :CITAÇÃO 
' I 11.: t u;A :>O PREGÃO 

1 1.: r u: t• :c r• , o 012/2019 

I ' J J'1;1 (( I DE ITARANA/ 
. , ·; • ·1 !. d : I regoeiro, torna 

., • ~< lizará licitação 
r • J 1 1 1: le Pr ! gão, na forma 

:;, r " " .6/10/2019 às 
l i ~ • r, ; t ·.ava s do site ~ 
, ~ ·. o ,. ~j Ho é o Registro 

' :, : ;. ar:• · urura aquisição 
1 .t • · " ···é l i co hospitalar. 

, '' é·: d)S sites: ~ 
\r r, .:. 1 ...!: l U wwwbll prg 

,. 1 =< e! :2 ') 3720·4917. 
1 " · 1. :!c: ·~t cubro de 20 19 

· .;1 · :•1l l .ig < Magnago 
1 l I >I ' lê I 

I rc t oco lo S28900 

l i 111111 ~ ~ I 
\ 111 a: I ;c O : ITAPEMIRIM 

• 1 ., •é; l a CPL, torna 
t 1 t J! ar, r ~alizar lic1lação, 

r: ,• i ~c• TOMAPA PE 
t ' i~ .. I I ti :() f"'ENOR PREÇO, 

H r ·, r ,d 1 :le com as Leis 
; n )2 ~ !.666/93 e suas 

1 ' ' '., n 1•rne abaixo: 
! r, I !!L _ 2L _ PREços N°. 
' ,; , :~ I ,(C :.2 

: •. . : rv o: de Construção 
: ·r: c o: et ' na localidade 
I. •: 1 .r< 1d•: do Sul em 

I I f· :;, 

1 j , 1 .'< 111 o1 às 09:30mmh. 
• t .. : ;, a :!c licitações da 

•e ;r 3 Municipal de 
, 11 r . ;, •ç Domingos José 

• , • -, , ,:1.n ro, !TAPEM! RIM 
: s ~t: e ,sados poderão 

' r :> ; u ai a ravés do si te : 
• 1 ! o: r ·rm e! .gov.br. Maiores 

rnformações serão prestadas 
através de sua Pregoeira, no local, 
através do FONE: {28) 3529· 
6063, ou ainda e-mail:licita_pmi@ 
hotmail.com. 

ltapem1rim·ES,02/ 10/2019 
DELCINÉIA R SILVEIRA 

Presidente CPL 
Protocolo 528841 

RESUMO PE ATAS PE REGISTRO 
PE PREÇOS 
PROCESSO N°.014305/2019 
PREGÃO PRESENCIAL 000053/2019 

SEC. MUN. DE SERVICOS 
PUBLICOS 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
ITAPEMIRIM • ES 
CONTRATADA(s) : 
ATA No. 000139/2019 • FLORIA· 
NENSE COMERCIO E SERVIÇOS 
LIDA- EPP, 09. 134.777/0001 ·13, 
estabelecida na RUA ROD BR 262, 
SN • DISTRITO DE SANTA MARIA 
DE MARECHAL • MARECHAL FLO· 
RIANO • ES • CEP: 29255000, elas· 
soficada para os itens nos. 01 e 02, 
no valor total de 400.000,00 (qua· 
trocentos m1l reais}; 
OBJETO : Contratação de 
empresa especializada nos 
serviços de LOCAÇÃO DE CAIXAS 
ESTACIONÁRIAS DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS URBANOS E RESÍDUOS 
I NERTES .. 
VIGÊNCIA DA AIA: 01 (um) ano, 
a contar do dia postenor à data de 
sua primeira publicação . 

JTAPEMIRIM·ES, 25/006/2019 
THIAGO PEÇANHA LOPES 

Prefe1to Municipal em exercício 
Protocolo S28846 

Laranja da Terra 

PREGÃO PRESENCIAL 
N° 021/2019- PMLT 

O Mun~cipoo de Laranja da Terra, 
Estado do Espírito Santo, através 
do Pregoeiro Oficial, após análise 
de impugnação, torna público 
que será realizado no dia 1S de 
Outubro 2019, às 08:30 horas, 
abertura do Pregão Presencial n ° 
021/2019 - Sistema de Registro 
de Preços, visando a futura 
aquisição de pneus novos, para 
manutenção da Frota Municipal, 
conforme solicit ado pela Secretaria 
Municipal de Administração, com 
lotes exclusivos para ME e EPP. O 
edital com as devidas alterações 
está à disposição dos mteressados 
nos dras úteis de 07 às 13 horas 
na Sala do Pregoe1ro, na Avenida 
Luiz Obermüller Filho, n• 85, 
Centro, l aranja da Terra·ES, e no 
site www.laranjadaterra.es.gov.br. 
Conta tos:(027) 3736-1356, e-mail 
hcitacao@la ranjada terra. es. gov. br. 
Laranja da Terra/ES, 02/10/2019. 

PAULO CESAR PALACIO 
Pregoeiro 

Protocolo S28649 

AVISO DE REVOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 
N° 017/2019 • PMLT 

EXCLUSIVO PARA ME E EPP 

O Munícípro de Laranja da Terra, 
Estado do Espírito Santo, através 
do Senhor Prefeito Munrcipal, torna 

iiC •t i \f \'I.U,TOilt \4PJII I , $\Clfk1\l llOtSl.\UI') lXli ~MMilOS"rO 

""' ' :t.t ._r, w••l ...... 

público a REVOGAÇÃO do Pregão 
Presencial n • 017/ 2019 
Sistema de Registro d e Preços, 
visando a futura contratação 
de empresa especializada para 
prestação de serviços de suporte 
logístico e operacional, com 
locação de equipamentos e mão 
de obra para realização de eventos 
diversos, para atender o Município 
de Laranja da Terra, nos termos 
do Art1go 49 da Lei n• 8.666/93, 
por razões de interesse público. 
Contatos:(27)3736·1356 e email: 
licitacao@laranJadaterra.es.gov.br. 
Laranja da Terra, 27/09/2019. 

JOSAFA SIORCH 
Prefeito Municipal 

Protocolo S2872S 

Unhares 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 
O Município de Linhares-
ES, através de sua Pregoeira 
Oficial, torna público o resultado 
do PREGÃO PRESENCIAL NO 
051/2019, v1sando a contratação 
de empresa especializada, na 
prestação de serviços de veículos, 
destinada a atender o Transporte 
Escolar da Rede Estadual (Ensino 
Fundamental, Ensino Médio, EJA· 
Educação de Jovens e Adultos e 
CAEE de Linhares Pestalozzi) que 
residem e estudam neste Município, 
empresa vencedora : MAVATUR 
TRANSPORTE E TURISMO LTDA 
ME nos lotes 2, 3 e 4 no valor de 
R$ 193.230,90 (cento e noventa 
e três mil, duzentos e trinta reais 
e noventa centavos) . O lote O 1 
tomou-se FRACASSADO. 
unhares·ES, 02 de outubro de 2019. 

Leonethe Braum Pereira 
Pregoeira Oficia l 

Protocolo 528974 

RATIFICAÇÃO REFERENTE 
A INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO 
PROCESSO NO: 18.751/2019. 
CONTRATADA: JARLANIA DOS 
SANTOS MATOS ME 
O Secretáno Mun~c1pal de Cultura, 
Turismo e Esporte e Lazer de 
linhares·ES, no uso de suas 
atríbu1ções legais, torna público 
que nos Autos do Processo em 
epígrafe e nos termos do Inciso 11! 
do Artigo 25, da Ler NO 8.666/93, 
de 21/06/93 e suas alterações 
posteriores, embasado no parecer 
da Assessoria Jurídica, no que 
diz respeito à Inexigibi lidade 
de liCitação, prevista no c1tado 
dispositivo legal, decido pela 
contratação de 02 (duas) 
apresentações de Shows Artísticos 
Musicais, com a Banda Agridoce, 
no valor global de R$ 6.000,00 
(seis mil reais), destinado a an~mar 
as festividades do 7° Encontro de 
Motociclistas de Unhares, nos dias 
04 e 05/10/2019, no Bairro Três 
Barras, neste Município. Homologo 
e autorizo o empenho da despesa. 
unhares·ES, 02 de outubro de 2019. 

Ivan Salvador Fi lho 
Secretároo Municrpal de Cultura, 

Turismo e 
Esporte e Lazer 

Pro tocolo S287SO 

9 
Marataízes 

O Município de Marataizes • ES 
torna púbhco que às 14:00 
horas do dia 17 de outubro 
de 2019, fará a abertura do 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 
000024/ 2019 - FMS, Processo 
Administrativo N°. 034764/2019, 
objeto: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA COM 
FORNECIMENTO DE PEÇAS EM 
APARELHOS E EQUIPAMENTOS 
ODONTOLÓGICOS, em 
atendimento a SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE. Edital 
pelo Lmk: https://maratarzes. 
es. gov. br /transpare ncia/ lic rtacao, 
E-ma1l: licltacaomarataizes@gmarl. 
com ou no Setor de LICitações, 
na Avenida Rubens Rangel, 411 
Cidade Nova • Marataizes - ES. 

Marataízes • ES, 
02 de outubro de 2019. 

LEANDRO DA SILVA VIANA 
Pregoeiro Ofic1al 

Protocolo S28964 

Mucurici 

AVISO 
PREGÃO PRESENCIAL 

NO 16/2019/ PMM 

A Pregoerra Oficial desta 
Prefeitura Municipal, comunica 
que as empresas SÍRIO SOARES 
JÚNIOR EIRELI·ME, ARGUS 
ATACADISTA LTDA-EPP, ALEMPEQ· 
EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRlO 
LIDA, GENES COMERClAL LIDA, 
LE!TE E BRlTO, TÁGLIA FERRE & 
CIA LTDA·EPP, BRlTO E SILVA· 
COMERCIO ELETRO ELETRÔNICO 
LTDA·ME, PEPALU COMERCIAL 
ARTIGOS DE PAPELARIA E 
EQUIPAMENTOS LIDA e L.S. 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
LIDA-ME, foram as vencedoras 
do Pregão Presencial n° 16/ 2019/ 
PMM. 
Mucurici/ES, 01 de outubro de 2019. 
Sandra Sueli de Souza Sampaio 

PREGOEIRA OFICIAL 
Protocolo S28801 

Nova Venécia 

PREFEITURA 
DE NOVA VENÉCIA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
NO 001/2019 

P RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

Do extrato publicado no DIO/ES 
- licitações, página no 10, do dra 
24 de setembro de 2019 - terça
feira, referente à contratação de 
empresa especializada na execução 
de serviços de emprertada global 
com fornee>mento de mão de obra 
e materiais para a pav1mentação 
asfáll!Ca e drenagem da Aven1da 


