
 

 

 

 

 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA 

PODER EXECUTIVO 

CNPJ: 10.221.745/0001-34 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 021/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 017/2020. 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 021/2020. 
 
Ao Vinte e Seis Dias do mês de Agosto de 2020, a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JACAREACANGA/PA, com sede na Avenida Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, nº. 34, Bairro Centro, 

CEP: 68.195-970, na cidade de Jacareacanga – PA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.221.745/0001-34, 

doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Jacareacanga 

Sr. Raimundo Batista Santiago, brasileiro, portador do CPF brasileiro, portador do CPF nº. 171.621.812-87 

e Carteira de Identidade nº. 3321006 PC/PA, domiciliado e residente nesta cidade, considerando o julgamento 

da licitação na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 017/2020, 

publicada no dia 22/07/2020, processo administrativo n.º 3.431/2020, RESOLVE registrar os preços da 

empresa PRIMAVERA EMPREENDIMENTO LTDA, CNPJ Nº. 19.276.848/0001-76, com sede na 

Travessa Santos Dumont, s/nº. Centro, CEP: 68.195-000, Jacareacanga/Pá, representada neste ato pela Sra. 

Vânia Meire Dantas de Carvalho Luz, brasileira, casada, portador do RG 1.451.899 SSP/PI e CPF nº. 

788.824.353-34, residente e domiciliado na cidade de Jacareacanga/Pá, lavram a presente Ata de Registro de 

Preço sindicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  

quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas 

constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 

2013, e em conformidade com as disposições a seguir: 

 

1. DO OBJETO 
 
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de “Registro de preços para 

a aquisição de combustíveis: Gasolina, Óleo Diesel, lubrificantes, para atender as necessidades de 

abastecimento da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Jacareacanga e de suas Secretarias e 

Fundos Municipais”, especificado (s) no(s) item(ns) 01, 02,03, 04, 06, 07, 08, 11 e 14 do Edital Termo de 

Referência, anexo I do edital de Pregão Eletrônico SRP nº. 017/2020, que é parte integrante desta Ata, assim 

como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
 
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições 

ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

 
EMPRESA CNPJ EMAIL: 

PRIMAVERA EMPREENDIMENTO 

LTDA 19.276.848/0001-76 
Adm.gprimavera@bol. 

com.br 

 

ITEM DESCRIÇÃO QTD UNID MARCA P. UNIT. P. TOTAL 

1 Gasolina comum 416200 LT IPIRANGA 4,08  R$      1.698.096,00  

2 Gasolina Aditivada 135350 LT IPIRANGA 4,08  R$         552.228,00  

3 
Óleo diesel comum 

(biodiesel) 
472200 LT IPIRANGA 3,27  R$      1.544.094,00  

4 
Óleo diesel Série 

Especial S-10 
451700 LT IPIRANGA 3,27  R$      1.477.059,00  

6 

Óleo Lubrificante 02 

tempos para motores 

refrigerados a ar API-TC 
11244 LT IPIRANGA 20,43  R$         229.714,92  

7 

Óleo lubrificante para 

motores a gasolina SAE 

20W50 API-SJ 
2040 LT EXTRON 16,03  R$           32.701,20  
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8 

Óleo lubrificante sintético 

para motores a gasolina 

SAE 5W40 API - SN 
1700 LT EXTRON 25,13  R$           42.721,00  

11 

Óleo lubrificante para 

motores a diesel SAE 

15W40 sintético API-CI4 
6278 LT EXTRON 29,00  R$         182.062,00  

14 

Fluido para transmissão 

hidráulica ISO VG 68 

nível de desempenho 

DIN 51524 part.2(HLP) 

618 BL EXTRON 370,00  R$         228.660,00  

  VALOR TOTAL  R$  5.987.336,12  

 
2.1.1. O valor estimado da Ata de Registro de Preços é de R$ 5.987.336,12 (Cinco Milhões Novecentos e 
Oitenta e Sete Mil, Trezentos e Trinta e Seis Reais e Doze Centavos). 
 

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 

administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão 

gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as 

regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013. 

 

3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as 

obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
 
3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou 

entidade, a 50% (cinquenta) por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados 

na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
 
3.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item 

registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número 

de órgãos não participantes que eventualmente aderirem. 

 

3.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 

fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o 

contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação 

as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
 
3.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada 

em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços. 
 
3.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação 

 

4. VALIDADE DA ATA  
 
4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a) data da sua assinatura, não 

podendo ser prorrogada. 

 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO  
 
5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento 

e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 
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5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no 

mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações 

junto ao(s) fornecedor(es). 

 

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a 

Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados 

pelo mercado. 

 

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

 

5.5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 

observará a classificação original. 

 

5.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 

compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

 

5.6.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 

fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 

apresentados; e 

 

5.6.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 
 

5.7. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro 

de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
 
5.8. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 
5.8.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 
 
5.8.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 

sem justificativa aceitável; 
 
5.8.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; ou 
 
5.8.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando 

o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 
 
5.9. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por 

despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
5.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito 

ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
 
5.10.1. por razão de interesse público; ou 
 
5.10.2. a pedido do fornecedor. 

 

6. DAS PENALIDADES 
 
6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no 

Edital. 

 

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do 

pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em 
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que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao 

respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013). 

 

6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 

do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro 

do fornecedor. 

 

7. CONDIÇÕES GERAIS 
 
7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as 

obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-

se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

 

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o 

acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de 

lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 

 

Jacareacanga-Pa, 26 de Agosto de 2020. 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JACAREACANGA 

CNPJ nº. 10.221.745/0001-34 

Raimundo Batista Santiago 

Ordenador de Despesas 

Órgão Gerenciador da Ata de Registro de 

Preços 

 

 

 PRIMAVERA EMPREENDIMENTO LTDA 

CNPJ Nº. 19.276.848/0001-76 

Vânia Meire Dantas de Carvalho Luz 

CPF nº. 788.824.353-34 

Fornecedor Registrado 
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