
 

 

 
 
 

ADJUDICAÇÃO 
 
 
 
 

Adjudico todo o procedimento e julgamento do Pregão Presencial 003/2014, que tem 

por objetivo a contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis, destinado ao uso dos 

vereadores da Câmara de Vereadores do Munícipio de Santa Cruz do Capibaribe, conforme especificado e 

quantificado no Anexo V do Edital, nos termos do decidido por mim Pregoeira (Portaria  nº 010/2014), o 

objeto adiante descriminados à empresa Auto Posto Combustíveis Mi Ltda, da seguinte forma: Item 01 no 

valor unitário de R$ 2,88 (dois reais e oitenta e oito centavos), perfazendo o valor total de R$ 80.640,00 

(oitenta mil, seiscentos e quarenta reais); para o Item 02 no valor unitário de R$ 2,37 (dois reais e trinta e 

sete centavos), perfazendo o valor total de R$ 42.660,00 (quarenta e dois mil, seiscentos e sessenta reais); 

e para o Item 03 no valor unitário de R$ 2,33 (dois reais e trinta e três centavos), perfazendo o valor total de 

R$ 11.650,00 (onze mil, seiscentos e cinquenta reais); totalizando o valor de R$ 134.950,00 (cento e trinta e 

quatro mil, novecentos e cinquenta reais), referente ao quantitativo estabelecido no anexo V do Edital, cuja 

proposta foi classificada como vencedora da Licitação.  

. 

  

Santa Cruz do Capibaribe/PE, 24 de abril de 2014. 

 

 

_____________________________________ 
Márcia Gerlânia Batista Barbosa 

Pregoeira 
 



 
 
 
 
 
Aos (23) vinte e três dias do mês de abril de dois mil e quatorze, a partir das 09horas, 
reuniram-se na Sala da CPL da Câmara Municipal de Santa Cruz do Capibaribe, a 
Pregoeira, Sra. Márcia Gerlânia Batista Barbosa, e a Equipe de Apoio, composta por: 
Amanda Souza Santos Pacas e Eberton Nunes de Souza, designados pela Portaria nº 
006/2014 de 27/02/2014, acompanhado pelo Sr. José Manuel Jordão Filho, responsável 
pelo Departamento Jurídico da Casa, todos abaixo identificados, para a sessão pública 
de abertura e julgamento do Pregão em epígrafe, cujo objeto é a contratação de 
empresa para fornecimento parcelado de combustíveis, destinado ao uso dos 
vereadores da Câmara de Vereadores do Munícipio de Santa Cruz do Capibaribe, 
conforme especificado e quantificado no Anexo V do Edital. O Aviso da Licitação foi 
publicado no Diário Oficial do Estado de Pernambuco na edição do dia 04/04/2014 e 
afixado no mural da Câmara Municipal de Santa Cruz do Capibaribe.  Inicialmente, em 
conformidade com as disposições contidas no Edital, a Pregoeira abriu a sessão 
pública e efetuou o credenciamento dos interessados.  Aberta a sessão, procedeu-se o 
exame dos documentos oferecido pelo licitante presente, visando à comprovação da 
existência de poderes para a formulação de proposta e a prática dos demais atos de 
atribuição do licitante presente, na seguinte conformidade: 
 
CREDENCIAMENTO 
 

Participante Credenciado  
 

Licitante Representante 
Razão Social  
CNPJ 

Nome 
Identidade – Órgão Emissor 

Auto Posto Combustíveis Mi Ltda 
CNPJ: 13.597.112/0001-13 

Inailson Marques de Melo 
RG: 3.216.953 SSP/PE. 

 
A Pregoeira comunicou o encerramento do credenciamento às 09h40min e em seguida 
recebeu a declaração da licitante de que atende plenamente aos requisitos de 
Habilitação, estabelecidos no Edital e os dois envelopes contendo Proposta de Preços 
e Documentos de Habilitação, respectivamente.  
 
REGISTRO DE PROPOSTAS EM CONFORMIDADE COM O EDITAL 
 
Ato contínuo, verificada a inviolabilidade do envelope de Proposta, o mesmo foi 
rubricado pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e licitante presente. Com a colaboração dos 
membros da equipe de apoio, a Pregoeira examinou a compatibilidade do objeto, 
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prazos e condições de fornecimento com aqueles definidos no Edital. Nesse mesmo 
julgamento fica confirmada a regularidade da proposta de preço apresentada. 
Posteriormente foi selecionada a autora que participará da etapa de lances em razão 
dos preços propostos, nos termos dos incisos VIII e IX do artigo 4° da Lei Federal 
10.520, de 17/07/2002. 
 
ETAPA DE LANCES 
 
Em seguida, a Pregoeira convidou o autor da proposta a formular lances de forma 
seqüencial, em conformidade com as exigências contidas no Edital de convocação. A 
seqüência de ofertas de lances ocorreu da forma que se encontra em mapa ANEXO I.  
 
CLASSIFICAÇÃO 
 
Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem 
crescente de valor, em conformidade com o mapa ANEXO I. 
 
NEGOCIAÇÃO 
 
Negociada a redução do preço da menor oferta inicial apresentada, a Pregoeira 
considerou que os preços obtidos, em mapa ANEXO I, são aceitáveis. 
 
HABILITAÇÃO 
 
Procedida a abertura do envelope de Habilitação da licitante que apresentou a melhor 
proposta, e analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos 
requisitos estabelecidos no Edital. Os documentos de habilitação examinados foram 
rubricados pela Pregoeira, pelos Membros da Equipe de Apoio e colocados à 
disposição do representante credenciados sendo então rubricados pelo mesmo que 
informou nada ter a declarar. 
 
RESULTADO 
 
A vista da Habilitação foi declarada Habilitada a empresa Auto Posto Combustíveis Mi 
Ltda 
 
RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Tendo em vista que a licitante presente não manifestou sua vontade de recorrer quanto 
ao resultado do certame, foi-lhe informado que decaiu, naquele momento, o direito de 
recorrer e que o resultado desde então será adjudicado pela Pregoeira, conforme mapa 
em ANEXO I, encaminhado à autoridade superior para homologação. 
 



OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA 
 
Não houve.  
 
ENCERRAMENTO 
 
Nada mais a ser tratado, foi encerrada a sessão, cuja Ata vai assinada pela Pregoeira, 
pelos Membros da Equipe de Apoio e licitante presente. 
 
PREGOEIRA 
 
Márcia Gerlânia Batista Barbosa ___________________________________________ 
 
EQUIPE DE APOIO 
 
Amanda Souza Santos Pacas ____________________________________________ 
 
Eberton Nunes de Souza      ______________________________________________  
 
José Manuel Jordão Filho  _______________________________________________ 
  
LICITANTE 
 
Auto Posto Combustíveis Mi Ltda. _________________________________________ 
 
 



 

 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
PROCESSO Nº 003/2014 

 
ARP Nº ____/2014 
 
PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2014 – REGISTRO DE PREÇOS 
 
Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano dois mil e quatorze, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, 
Pernambuco, na Câmara de Vereadores do Município de Santa Cruz do Capibaribe, sito à Rua Manoel Rufino 
de Melo, nº 100, Centro, reuniram-se o Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Santa Cruz do 
Capibaribe, Sr. ANTÔNIO GOMES BEZERRA JÚNIOR, brasileiro, casado, Bacharel em Ciências Contábeis, 
portador do RG nº 5.308.922 – SSP/PE, CPF nº 026.980.874-47, residente e domiciliado à Rua Boa Ventura 
Vieira de Araújo, 100, Bairro Dona Dom, Santa Cruz do Capibaribe/PE, e como Contratada, a empresa 
AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS MI LTDA, com sede à Rodovia PE 160 – KM 7,1 – s/n – Vila Oscarzão – 
Santa Cruz do Capibaribe/PE, inscrita no CNPJ sob o nº 13.597.112/0001-13, neste ato representada pelo 
seu sócio administrador, o Sr. Inailson Marques de Melo, brasileiro, empresário, residente e domiciliado na 
Rua Cel Azul Alves, nº 5 – Cetro – Santa Cruz do Capibaribe, inscrito no CPF sob o nº 531.399.924-91, para 
proceder, nos termos do Edital do Pregão nº 003/2014 – REGISTRO DE PREÇOS, referente aos itens 
discriminados nesta Ata, com seus respectivos preços unitários, sujeitando-se as partes às normas 
constantes na Lei nº 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
respectivas alterações, em conformidade com as disposições a seguir. 
 

DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços, com validade até 31 (trinta e 
um) de dezembro de 2014, para contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis, 
destinado à Câmara de Vereadores do Município de Santa Cruz do Capibaribe, conforme especificado e 
quantificado no Anexo V deste Edital, e a proposta de preços apresentada, a qual independentemente de 
transcrição, faz parte deste instrumento, naquilo que não o contrarie.  
 
DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto será prestado mediante requisição de abastecimento devidamente 
autorizado.  
 
DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – Constituem obrigações da Câmara de Vereadores do Município de Santa Cruz do 
Capibaribe: 
 
a) notificar a Contratada registrando quanto à requisição do fornecimento do objeto licitado, mediante o envio 
da nota de empenho, a ser repassada via fax ou retirada pessoalmente pelo fornecedor; 
 
a) a nota de empenho repassada a Contratada equivalerá a uma ordem do produto fornecido; 
 
b) notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada na prestação dos serviços; 



 

 

 
c) efetuar os pagamentos devidos observadas as condições estabelecidas nesta Ata; 
 
d) promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem 
compatíveis com os praticados no mercado. 
 
Parágrafo único - Esta Ata não obriga a Câmara de Vereadores do Município de Santa Cruz do Capibaribe a 
firmar contratação com os fornecedores cujos preços tenham sido registrados, podendo ocorrer licitações 
específicas para a prestação do serviço objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo 
assegurada preferência da prestação dos serviços ao detentor do registro, em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA QUARTA – Constituem obrigações do fornecedor: 
 
a) assinar esta Ata e retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado 
da convocação;  
 
b) informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não da prestação do serviço 
a outro órgão da Administração Pública, não participante deste registro de preços, que venha a manifestar o 
interesse em utilizar o presente Ajuste; 
 
c) prestar fornecimento do objeto licitado à Câmara de Vereadores do Município de Santa Cruz do 
Capibaribe, conforme especificação e preços registrados;  
 
d) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a terceiros, 
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas. 
 
DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO PRAZO  
 
CLÁUSULA QUINTA – Como contraprestação ao fornecimento do objeto deste acordo, a Contratante 
pagará à Contratada o valor global estimado de R$ 134.950,00 (cento e trinta e quatro mil, novecentos e 
cinquenta reais), referente ao fornecimento do objeto, sendo a mesma vencedora dos ITENS: 01, 02 e 03 do 
Processo de Licitação, da seguinte forma: 

 

ITEM DESCRIÇÃO APRESENTAÇÃO QUANT. 
 

MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO  
VALOR 
TOTAL  

01 
GASOLINA, AUTOMOTIVA, DE 
ACORDO COM LEGISLACAO 
VIGENTE DA ANP. 

LITRO 28.000 ALE R$ 2,88 R$ 80.640,00 

02 

ÓLEO DIESEL, INTERIOR, 
AUTOMOTIVO, ENXOFRE TOTAL 
MAXIMO 0,35%, DE ACORDO COM 
LEGISLACAO VIGENTE DA ANP 

LITRO 18.000 ALE R$ 2,37 R$42.660,00 

03 

ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO-
AECH COMUM, AUTOMOTIVA, 
MÁXIMO DE 8%, DE ACORDO 
COM LEGISLAÇÃO VIGENTE DA 
ANP. 

LITRO 5.000 ALE R$ 2,33 R$ 11.650,00 

 
CLÁUSULA SEXTA – A vigência da Ata de Registro de Preços até o dia 31 de dezembro de 2014. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – O prazo para entrega do objeto licitado será imediato, no instante do pedido, após o 
recebimento da autorização para abastecimento, pelo setor responsável da Câmara. 



 

 

 
DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 
CLÁUSULA OITAVA – Os preços registrados, das especificações e dos quantitativos, as empresas 
fornecedoras são os constantes nesta Ata. 
 
Parágrafo primeiro – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser promovidas 
negociações com os fornecedores. 
 
Parágrafo segundo – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior 
ao preço praticado no mercado, a Câmara de Vereadores do Município de Santa Cruz do Capibaribe deverá 
convocar o fornecedor, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo à média apurada. 
 
Parágrafo terceiro - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a Contratada  
apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações 
assumidas, a Câmara de Vereadores do Município de Santa Cruz do Capibaribe poderá liberar a Contratada 
do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e 
comprovantes apresentados, e se a comunicação anteceder o pedido de fornecimento do objeto. 
 
Parágrafo quarto - Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os 
praticados no mercado – equação econômico-financeira. 
 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA NONA – Os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços poderão ser cancelados 
de pleno direito, conforme a seguir: 
 
I) Por iniciativa da Administração: 
 
a) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente deste Registro 
de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/1993; 
 
b) se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado. 
 
II) Por iniciativa do fornecedor: 
 
a) mediante solicitação escrita, comprovando estar a Contratada impossibilitada de cumprir os requisitos 
desta Ata de Registro de Preços; 
 
b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da 
Lei nº 8.666/1993. 
 
Parágrafo primeiro - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por 
correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 
 
Parágrafo segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a 
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, considerando-se 
cancelado o preço registrado. 
 
Parágrafo terceiro - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser 
aceita pela Câmara de Vereadores do Município de Santa Cruz do Capibaribe, facultando-se a este, neste 
caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata. 



 

 

 
Parágrafo quarto - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do 
fornecedor relativas ao respectivo registro. 
 
Parágrafo quinto - Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, a Câmara de 
Vereadores do Município de Santa Cruz do Capibaribe poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua 
execução ou sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição 
infringida. 
 
DO PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - O pagamento das faturas será efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, 
após a prestação dos serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o atesto do 
recebimento. O referido prazo inicia-se após a entrada da Nota Fiscal/Fatura na Tesouraria da Câmara de 
Vereadores do Município de Santa Cruz do Capibaribe, sita à Rua Manoel Rufino de Melo, nº 100, centro, 
Santa Cruz do Capibaribe/PE. 
 
DAS SANÇÕES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Se a Contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, 
ficará sujeita, assegurado o contraditório e a ampla defesa, às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 
8.666/93, e ao pagamento de multa nos seguintes termos:  
 
a) Pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do serviço não 
prestado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do serviço; 
 
b) Pela recusa em efetuar o fornecimento, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo estipulado: 
10% (dez por cento) do serviço; 
 
c) Pela demora em substituir o bem rejeitado ou corrigir falhas do serviço prestado, a contar do segundo dia 
da data da notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do serviço recusado, por dia decorrido; 
 
d) Pela recusa da Contratada em corrigir falhas no fornecimento do objeto licitado, entendendo-se como 
recusa de fornecimento não efetivada nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) 
do serviço rejeitado; 
 
e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada neste Edital e não abrangida nos incisos anteriores: 1% 
(um por cento) do valor contratado, para cada evento. 
 
Parágrafo primeiro - As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas isolada ou 
cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de 
perdas e danos cabíveis. 
 
Parágrafo segundo - Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à Contratada as 
importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante qualquer forma prevista em lei.  
 
Parágrafo terceiro - A Câmara Municipal competente, em caso de inadimplemento da Contratada, deverá 
cancelar a nota de empenho, sem prejuízo das penalidades relacionadas nos subitens anteriores deste Edital.  
 
Parágrafo quarto - Ficará sujeito a penalidade prevista no art. 7º da Lei Federal 10.520/2002, sem prejuízo 
das multas previstas neste Edital, na Ata de Registro de Preços e nas demais cominações legais, o 
fornecedor e/ou prestador de serviços que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, agir em 
conformidade com as hipóteses a seguir: 



 

 

 
a) Não celebrar a Ata de Registro de Preços; 
 
b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa em lugar de documentação legítima exigida para o 
certame; 
 
c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;  
 
d) Não mantiver a proposta; 
 
e) Falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços; 
 
f) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
 
DA RESCISÃO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta Ata de Registro de 
Preço, por parte do fornecedor, assegurará a Câmara de Vereadores do Município de Santa Cruz do 
Capibaribe o direito de rescindi-lo, mediante notificação, com prova de recebimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei nº 
8.666/1993, constituem motivos para a rescisão dessa Ata de Registro de Preços: 
 

a) atraso injustificado no fornecimento, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação a 
Câmara de Vereadores do Município de Santa Cruz do Capibaribe; 
 

b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo representante 
da Câmara de Vereadores do Município de Santa Cruz do Capibaribe. 
 
Parágrafo único - Nos casos em que o fornecedor sofrer processos de fusão, cisão ou incorporação, será 
admitida a continuação desta Ata de Registro de Preços desde que a execução da mesma não seja afetada e 
que o fornecedor mantenha as condições de habilitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – A Câmara de Vereadores do Município de Santa Cruz do Capibaribe é 
reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, 
aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como 
as do artigo 80. 
 
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - A despesa com a execução desta contratação correrá à conta das seguintes 
Dotações Orçamentárias: 

 
01                                                         Poder Legislativo 
0100                                                   Corpo Deliberativo 
01.031.0103.2001.0000      Manutenção das Atividades Legislativas 
3.3.90.30.00       Material de Consumo 

 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por 
intermédio de lavratura de Termo Aditivo a presente Ata de Registro de Preços. 
 
 
 



 

 

 
DO FORO 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Ata, é competente o foro da 
comarca de Santa Cruz do Capibaribe-PE. 
 
Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias. 
 
 
 

 
Santa Cruz do Capibaribe-PE, 24 de abril de 2014. 

 
 
 

CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE 
ANTÔNIO GOMES BEZERRA JÚNIOR  

Presidente 
      Contratante 

 
 
 

AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS MI LTDA 
Inailson Marques de Melo  

Contratada 
 
 
 
TESTEMUNHAS:______________________________                   _______________________________ 
                             CPF/MF:                                   CPF/MF:  

 
 
 


