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ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 043/2020 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N.º 059/2020 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 052/2020 

 

No dia vinte de agosto de dois mil e vinte na Sede da Prefeitura de Cabeceira Grande – MG, registram-se os 

preços da empresa POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA, com sede na avenida central n°1.000 bairro centro, 

município Cabeceira Grande/MG . CEP 38625-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ 

25.374.984/0001-00, neste ato representado pelo(a) seu procurador(a), Senhor(a) RODRIGO AUGUSTO 

GALANTE, portador do documento de identidade n.º32.287.495-6, órgão expedidor SSP/SP, CPF n.º 

276.791.718-07,para eventual fornecimento de aquisição de combustíveis, destinados a Prefeitura Municipal de 

Cabeceira Grande, Secretarias Municipais vinculadas e Fundo Municipal de Saúde, pelo menor preço, decorrente 

do Pregão Presencial n.º 052/2020 para Sistema de Registro de Preços. As especificações técnicas e termos 

constantes no edital do Processo Administrativo Licitatório n.º 059/2020, Pregão Presencial n.º 052/2020, 

integram esta ATA DE REGISTRO DE PREÇO, independente de transcrição. 

 

1 - VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

O prazo de vigência do registro de preços será de 12 (doze) meses, contados da assinatura. 

 

2 - PRAZO DE FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA 

2.1. O fornecimento será efetuado em remessa parcelada, conforme a necessidade, imediatamente após a 

formalização do ajuste, no qual a contratada deverá disponibilizar o atendimento, abastecendo os veículos da 

Prefeitura Municipal, Secretarias Municipais vinculadas e Fundo Municipal de Saúde com o combustível 

adequado, dentro dos padrões de qualidade pertinentes e nas quantidades solicitadas, mediante requisição 

devidamente assinada por cada Secretaria e Setor competente. 

2.1.1. O abastecimento deverá ser realizado diretamente nas bombas de combustível da 

CONTRATADA, no endereço indicado na proposta; 

2.1.2. A CONTRATANTE encaminhará seus veículos oficiais até o posto de abastecimento, dentro do 

horário de funcionamento deste. 

2.2. Os produtos definidos neste Termo deverão ser de qualidade, livres de impurezas, imperfeições e outros 

vícios que impeçam ou reduzam sua usabilidade, de acordo com as especificações e normas da Agência 

Nacional do Petróleo – ANP e INMETRO. Não serão aceitos, em hipótese alguma, produtos adulterados ou 

fora das normas permitidas por lei. 

2.3. Fornecer equipamentos, instalações, ferramentas, materiais e mão-de-obra necessários aos 

abastecimentos dos veículos objeto deste termo de referência  

 

3 - RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

3.1 - Os bens serão recebidos: 

a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as 

especificações constantes do Edital e da proposta. 

b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da 

proposta, e sua consequente aceitação, que se dará no mesmo dia do recebimento provisório. 
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4.1.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo 

fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do 

prazo. 

 

4 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1  A Contratada obriga-se a:  

4.1.1 Efetuar a entrega dos do produto, no ato da entrega da requisição, portada por servidor autorizado 

para tal, que será responsável pela conferência no ato do recebimento, e informará à Prefeitura 

Municipal de eventuais inconsistências. 

4.1.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 

18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

4.1.2.1 O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da 

Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no mesmo 

dia do fornecimento, o produto com problemas; 

4.1.3 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente 

licitação; 

4.1.4 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que 

incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

4.1.5 A empresa deverá manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação (INSS, FGTS, Tributos Estaduais, 

Municipais e outras solicitadas) e qualificação exigidas na licitação, de acordo com o art. 55, XIII, da 

Lei 8.666/93. 

4.1.6 Fornecer o objeto qualificado no edital, dentro da boa técnica e qualidade, nos termos da proposta.  

4.1.7. A contratada é obrigada a emitir mensalmente as vias dos cupons fiscais e das requisições e 

relatórios de abastecimento para conferência e realização do pagamento.  

 

5 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1. A Contratante obriga-se a: 

5.1.1 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente 

com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento 

definitivos;  

5.1.2 Comunicar a empresa contratada, quando da apresentação de problemas nos produtos, para a sua 

devida substituição.  

5.1.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada; 

5.1.4 Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

 

6 - DA ADMINISTRAÇÃO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A Administração, ou gerenciamento, da presente ata caberá a Secretaria Municipal de Obras, 

Infraestrutura, Trânsito e Serviços Urbanos 

 

REGISTRO DE PREÇO: 

ITEM QUANT UNIDADE PRODUTO/DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNIT 

VALOR 

TOTAL 

01 110.000 Litros 

GASOLINA COMUM – O fornecimento 

deverá ser na Sede do Município de Cabeceira 

Grande  

BR R$ 4,599 R$ 505.890,00  
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02 5.000 Litros 
ÁLCOOL – O fornecimento deverá ser na 

Sede do Município de Cabeceira Grande  
BR R$ 3,099 R$ 15.495,00  

03 90.000 Litros 
ÓLEO DIESEL – O fornecimento deverá ser 

na Sede do Município de Cabeceira Grande 
BR R$ 3,599 R$ 323.910,00  

04 100.000 Litros 
ÓLEO DIESEL S10 – O fornecimento deverá 

ser na Sede do Município de Cabeceira Grande 
BR R$ 3,599 R$ 359.900,00  

TOTAL R$ 1.205.195,00 

 

 

Cabeceira Grande-MG 20 de 08 de 2020. 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

PREFEITURA DE CABECEIRA GRANDE – MG 

ODILON DE OLIVEIRA E SLVA – PREFEITO  

CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

POSTO CABECEIRA GRANDE LTDA- CNPJ:25.374.984/001-00 

RODRIGO AUGUSTO GALANTE 

CPF:276.791.718-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


