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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº16/2020 
PROCESSO Nº 1-299/SEMADRH/2020 
VALIDA ATÉ: 11 DE MAIO DE 2021 
 
Aos 11 (onze) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, o Município de 

Presidente Médici/RO inscrito no CNPJ sob o no 04.632.212/0001-42, com sede na 

Av. São João Batista, 1613, nesta cidade de Presidente Médici/RO, e a empresa 

abaixo qualificada na Cláusula II, nos termos do art. 15 Lei Federal nº 8666, de 21 de 

junho de 1993, Lei Federal 10.520/02 e de acordo com as demais normas legais 

aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas ao PREGÃO 

FORMA ELETRÔNICA SRP nº 014/CPL/2020, em virtude de deliberação do 

Pregoeiro, e da homologação do procedimento pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

Edilson Ferreira de Alencar, firmam a presente ata para registrar os preços ofertados 

pela empresa para fornecimento dos objetos conforme especificações do Anexo 

propostas do Edital de Pregão respectivo e a classificação por ela alcançada, 

observada as condições do Edital que integra este instrumento de registro e aquelas 

enunciadas nas cláusulas que se seguem: 

CLÁUSULA I – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

1. Sabe-se que o registro de preço é uma das modalidades de escolha para as 

aquisições públicas pelas características que se impõem através do Art. 15 da Lei 

8.666/93. 

2. O registro de preços é um sistema que visa a uma racionalização nos processos de 

contratação de compras públicas e de prestação de serviços.  

3. Sua finalidade precípua é maximizar o princípio da economicidade, permitindo à 

Administração Pública celebrar o contrato administrativo na exata medida e no 

momento de sua necessidade, sempre precedido de licitação, qualquer que seja o 

valor efetivo a ser praticado em cada situação específica. Vale salientar que esse 

procedimento de compra é adequado, pois não há obrigatoriedade da contratação, e a 

Administração poderá efetivar a contratação somente quando houver a necessidade. 

4. Levando em conta as prerrogativas acima descritas JUSTIFICA-SE a necessidade 

do registro de preços para pretensa aquisição constante neste termo de referência 

conforme discriminação e quantitativos estabelecidos. Sendo que estes compõem uma 

estratégia de apoio administrativo ao fluxo de atividades na prestação de saúde 

pública no Município de Presidente Médici. 

CLÁUSULA II – DO OBJETO 
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1. Estipula as condições para a licitação que terá como o objeto a contratação de 

empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviço de gerenciamento 

de abastecimento de combustíveis, por meio de cartão magnético e sistema que utilize 

tecnologia de informação via web, através de rede credenciada de postos, para 

atender às necessidades da frota de veículos e equipamentos da Secretaria Municipal 

de Administração e Recursos Humanos - SEMADRH, Secretaria Municipal de 

Assistência Social - SEMAS, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - 

SEMOSP, Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo - SEMAT, 

Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura - SEMEC e Secretaria Municipal 

de Saúde SEMUSA, distribuídos nas localidades onde os Departamentos realizam 

trabalhos freqüentes. 

2. A existência de preços registrados não obriga o Município de Presidente Médici 

Estado de Rondônia 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. 

 
Razão Social: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 
CNPJ: 25.165.749/0001-10 
Endereço: AL RIO NEGRO           Número: 503          Bairro: ALPHAVILLE INDUSTRIAL 
Cidade: Barueri – SP                    CEP: 06454-000 
Celular: (11) 3631-7730                                                                                                            
E-mail: licitacao@neofacilidades.com.br,juliocmteti@hotmail.com 

Item Quant. Un Descrição Marca Modelo Valor Lance Total Lance 

1 1 TAXA 

TAXA 
ADMINISTRATIVA 
PARA 
GERENCIAMENTO DE 
ABASTECIMENTO 
COM VALOR TOTAL 
PREVISTO NO 
REGISTRO DE PREÇO 
DE R$ 3.302.700,00 

Serviço Serviço -4,20 % -4,20 % 

Total -4,20 % 

 

CLÁUSULA III – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

1. O registro de preços formalizado na presente ata terá a validade de 12 (doze) 

meses, contado da data da assinatura. 

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 



 
 

ESTADO DE RONDÔNIA 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMARF 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Página 3 de 12 
 

Av. São João Batista, nº 1613, Centro – Presidente Médici – RO – CEP: 76916-000 - Tel.: (69) 3471-2551/4168 Portal: 

www.presidentemedici.ro.gov.br, e-mail: cpl@presidentemedici.ro.gov.br  
 

 

 

 

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. 

3. A vigência dos contratos decorrentes da Ata do Registro de Preços será definida 

nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 57 e 65 da Lei nº 8.666, 

de 1993. 

CLÁUSULA IV – DA ADMINISTRAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 

FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

1. Caberá à Secretaria Municipal de Administração – SEMADRH, gerenciamento da 

Ata dele decorrente. No entanto, a alocação de recursos, empenhos, análise do mérito 

das quantidades adquiridas, bem como a finalidade pública na utilização dos materiais 

são de responsabilidade exclusiva do ordenador de despesas do órgão requisitante.  

2. A fiscalização e o acompanhamento do contrato e da prestação do serviço serão 

realizados pela Coordenadoria de Frotas da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PRESIDENTE MÉDICI/RO, o qual receberá a denominação de Gestor do Contrato. 

3. Serão designados formalmente servidores no âmbito da Administração Municipal 

para acompanhar e fiscalizar a execução contratual. 

4. A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI/RO deverá implementar 

todos os meios necessários ao perfeito acompanhamento da execução contratual. 

CLÁUSULA V – DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

1. Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – SEMADRH, 

Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços Públicos – SEMOSP, Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e 

Turismo – SEMAT, Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura – SEMEC e 

Secretaria Municipal de Saúde SEMUSA. 

2. O controle do quantitativo registrado ficará a cargo da Gerencia de Registro de 

Preços, que emitirá o pedido de acordo com a solicitação da secretaria Solicitante;  

3. Poderá utilizar da ata de registro de preços qualquer órgão ou entidade da 

administração pública municipal que não tenha participado do certame licitatório de 

acordo com os requisitos elencados no Decreto Nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.  

CLÁUSULA VI – DO PREÇO 

1.  Os preços a serem praticados deverão obedecer aos critérios de análises de 

acordo com a legislação em vigor e ainda as cotações de preços estabelecidas no 

processo. O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro 

de Preços é aquele registrado no certame e estabelecido na Cláusula II deste 

instrumento. 



 
 

ESTADO DE RONDÔNIA 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMARF 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Página 4 de 12 
 

Av. São João Batista, nº 1613, Centro – Presidente Médici – RO – CEP: 76916-000 - Tel.: (69) 3471-2551/4168 Portal: 

www.presidentemedici.ro.gov.br, e-mail: cpl@presidentemedici.ro.gov.br  
 

 

 

 

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 DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

1. O atendimento aos serviços de abastecimento deverá ocorrer em rede de postos 

credenciados disponibilizados pela CONTRATADA, em horário comercial, ou em 

atendimento contínuo, conforme horário de atendimento informado em sitio eletrônico 

disponibilizado também pela CONTRATADA, atualizado semanalmente ou sempre 

que houver alteração. 

- PRAZOS 

1. A implantação do sistema de gerenciamento do fornecimento de combustível deverá 

ocorrer no Maximo até 30 (trinta) dias corridos após assinatura do contrato, incluindo a 

instalação de todos os equipamentos e insumos necessários à operação do sistema, o 

credenciamento da rede, bem como o credenciamento e treinamento dos gestores e 

condutores. 

2. O início efetivo da prestação dos serviços dar-se-á com a implantação do sistema, 

devidamente testado e aprovado pelo CONTRATANTE. 

3. O prazo para atendimento e solução de problemas de assistência técnica pelo 

CONTRATADO não poderá ser superior a 4 horas em dias úteis, considerando o 

horário comercial de 8 horas às 18 horas, devendo apresentar justificativa e solicitação 

de dilatação deste prazo por escrito, quando for o caso. 

4. A empresa vencedora deverá, antes da assinatura do contrato, apresentar à 

fiscalização do contrato, para aprovação, cronograma discriminando todas as fases e 

prazos para a efetiva implantação do sistema. 

- RECEBIMENTO 

1. O objeto será recebido de acordo com o disposto no art. 73, inc. I da Lei nº. 

8.666/93: 

a) PROVISORIAMENTE, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 03 (três) dias da 

comunicação escrita do contratado; 

b) DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, mediante termo circunstanciando, assinado pelas partes em até 05 

(cinco) dias, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a 
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adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 

8.666/93. 

1.1. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 

solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do 

contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo Instrumento Contratual. 

1.2. Os serviços deverão ser executados rigorosamente dentro das especificações 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição 

implicará recusa formal, com a aplicação das penalidades contratuais. 

1.3. O serviço somente será considerado concluído e em condições de ser recebido, 

depois de cumpridas todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA e atestada 

sua conclusão pela Comissão de Recebimento designada pela Administração. 

1.4. Caso sejam insatisfatórios os resultados dos serviços, lavrar-se-á Termo de 

Recusa, no qual se consignarão as desconformidades com as especificações. Nesta 

hipótese, todo o serviço em questão será rejeitado, devendo ser refeito em tempo hábil 

para que não prejudique o andamento das atividades da CONTRATANTE, quando se 

realizarão novamente as verificações constantes nos itens referenciados, ficando 

suspenso o pagamento da nota fiscal/fatura, até a execução das correções 

necessárias, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Termo, em 

virtude do decorrente atraso de entrega que será verificado para a hipótese. 

1.5 Não aceito os serviços executados, será comunicado à empresa adjudicatária, 

para que proceda a respectiva e imediata substituição, em um prazo não superior a 48 

(quarenta e oito) horas, sem qualquer ônus para a contratante. 

CLÁUSULA VIII – DO PAGAMENTO 

1 - 1. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO em 

parcelas mensais e consecutivas, por meio de ordem bancária e depósito em conta 

corrente, em até 30 dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura (devidamente 

atestada pelo responsável pelo seu recebimento/fiscalização), relativa aos produtos 

consumidos e serviços prestados. 

2 - A nota fiscal ou nota fiscal/fatura deverá ser disponibilizada junto ao sistema 

tecnológico um módulo especial (Financeiro), no qual estarão disponíveis todas as 

Nota(s) Fiscal (is) e/ou Fatura(s) juntamente com os relatórios analíticos e sintéticos 

para conferência/atesto delas. No mesmo módulo também disponibilizaremos todas as 

certidões de regularidade da empresa contratada necessárias para composição do 

processo de pagamento. 
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3– Deve acompanhar a nota fiscal/fatura toda a documentação necessária à 

comprovação de que a CONTRATADA mantém-se regular em todas as condições 

previstas para habilitação no certame. 

4- A CONTRATADA deverá disponibilizar mensalmente, por meio de relatório 

gerencial ou documento equivalente, a identificação para o rastreamento das notas 

fiscais emitidas pelas credenciadas, em que deverão estar discriminados os serviços 

prestados e/ou material fornecido, no qual serão juntadas e devidamente atestadas 

por servidor competente, de forma a permitir que os responsáveis pela certificação de 

aptidão para pagamento o façam após a conferência da exata correspondência entre 

esta e as notas fiscais emitidas pelas credenciadas. 

5.  O pagamento será efetuado mensalmente, de acordo com os serviços executados, 

através de ordem bancária e depósito em conta corrente indicada pelo Contratado, à 

vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, devidamente certificada, sendo 

efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencadas nas disposições 

determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as legislações 

e instruções normativas vigentes, observada ainda a ordem cronológica de sua 

exigibilidade, conforme o Decreto Municipal nº. 164/2017 e art. 73 da Lei nº 8.666, de 

1993. 

6. O CONTRATADO deve reembolsar as empresas credenciadas pelos serviços 

executados, a partir do segundo mês de vigência do contrato, e assim sucessivamente 

efetuado pelo CONTRATANTE.. 

7. O não pagamento à rede credenciada autorizará o CONTRATANTE a reter os 

pagamentos devidos à CONTRATADA, até a devida comprovação da quitação de 

todos os débitos, sem prejuízo do direito da promoção de ação penal de apropriação 

indébita. 

9. A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI/RO pagará mensalmente à 

CONTRATADA o valor total dos itens consumidos na forma estabelecida no contrato, 

adicionado a esse total o valor correspondente à Taxa de Administração negociada no 

certame licitatório. 

10. O valor correspondente à Taxa de Administração será calculado aplicando-se o 

percentual fixo definido na licitação sobre o valor total dos produtos indicados na 

fatura. 

11. Na fatura, deverá ser destacado o serviço prestado pela CONTRATADA, 

remunerado por taxa de administração, no qual se aplica o imposto municipal sobre 

prestação de serviços de qualquer natureza (ISS), e os serviços e fornecimentos 
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efetuados pela rede credenciada, os quais serão repassados à CONTRATADA como 

ressarcimento ao pagamento efetuado à rede credenciada, obedecendo-se ao que 

prescreve a legislação tributária, para esses casos. 

12. O pagamento somente será efetuado se houver o aceite/certificação do Fiscal do 

Contrato na fatura/nota fiscal e a documentação da empresa estiver regular. Se a 

fatura/nota fiscal não for apresentada ou for apresentada em desacordo ao contratado, 

com irregularidades ou ainda se a documentação da empresa estiver irregular, o prazo 

para o pagamento será interrompido até que a Contratada providencie as medidas 

saneadoras necessárias a sua regularização formal, não implicando qualquer ônus 

para a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI /RO. 

13. Em obediência ao princípio da anualidade da proposta (art. 2°, §1° c/c art. 3°, §1° 

da Lei n° 10.192/2001), caberá reajuste de preços sempre que solicitado pelo 

contratado dentro da vigência contratual e desde que transcorrido o prazo de 12 

meses da data da apresentação da proposta no certame licitatório (ou de seu 

orçamento base). 

CLÁUSULA IX – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

1. Os recursos financeiros estimados para contratação deste objeto correrão por conta 

de cada Secretaria participante do registro preço, cujos Programas de Trabalho e 

Elementos de Despesas constarão nos respectivos contratos e notas de empenho, 

observada as condições estabelecidas no processo licitatório. 

2. Para a contratação de serviços especializados que utilize tecnologia da informação 

na administração e controle de abastecimento da frota de veículos e maquinários da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI/RO, destinado ao fornecimento, 

através de rede de postos credenciada com preços registrados, utilizar-se-á os 

recursos financeiros provenientes da sua dotação orçamentária. 

3. As despesas decorrentes deste processo correrão por conta do Programa de 

Trabalho da(s) Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – 

SEMADRH, Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, Secretaria Municipal 

de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP, Secretaria Municipal de Agricultura, Meio 

Ambiente e Turismo – SEMAT, Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura – 

SEMEC e Secretaria Municipal de Saúde SEMUSA, em valores relativos aos gastos 

projetados por cada pasta. 

CLÁUSULA X – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

1. O contrato decorrente da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados 

nos termos do edital de Pregão Eletrônico SRP 014/CPL/2020. 
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2. As licitantes vencedoras ficam obrigadas a atender todas as ordens de fornecimento 

efetuadas durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega delas decorrente estiver 

prevista para data posterior à do seu vencimento. 

3. Se o fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

que precedeu a presente Ata, a contratada será intimada à sua substituição 

imediatamente. 

4. As faturas deverão ser entregues 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 contratação 

decorrente da presente ata deverão ser observadas as disposições constantes do 

Edital de Pregão Eletrônico SRP 014/CPL/2020, 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. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente a 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. 

10. A obrigação de o contratado manter durante toda a execução do contrato em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA XI – DAS PENALIDADES 

1. A Contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, 

definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, 
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sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades 

civis e criminais: 

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do serviço 

licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 

10% (dez por cento). 

b) Até 10% (dez) sobre o valor do objeto, pelo descumprimento de qualquer obrigação, 

exceto prazo de entrega. 

2. Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não 

cumprirem ou deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a 

licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a 

proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, 

conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos 

causados à (citar o órgão) pelo infrator:  

a) Advertência; 

b) Multa; 

c) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

3. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê 

defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe 

franqueada vista ao processo. 

CLÁUSULA XII – 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 

reequilíbrio econômico/financeiro 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 art. 11 

da Resolução Administrativa 31/TCERO-2006.  

CLÁUSULA XIII – PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

1. O contrato terá vigência a partir da data de assinatura e atestado pela Secretária 

que solicitar os objetos da Ata de Registro de Preços será de até 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA XIV – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 



 
 

ESTADO DE RONDÔNIA 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMARF 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Página 10 de 12 
 

Av. São João Batista, nº 1613, Centro – Presidente Médici – RO – CEP: 76916-000 - Tel.: (69) 3471-2551/4168 Portal: 

www.presidentemedici.ro.gov.br, e-mail: cpl@presidentemedici.ro.gov.br  
 

 

 

 

1. O preço registrado poderá ser cancelado, nas hipóteses previstas na Lei Federal nº 

8.666, de 1993, e em especial:  

 I- unilateralmente pela Administração quando: 

a) o fornecedor deixar de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu 

origem ao registro de preços;  

 b) o fornecedor não atender à convocação para assinatura da Ata decorrente de 

registro de preços, não retirar ou não aceitar a autorização de fornecimento ou ordem 

de serviço no prazo estabelecido, sem justificativa por escrito aceito pela 

Administração;  

 c) o fornecedor der causa à rescisão, especialmente se deixar de cumprir ou executar 

compromissos firmados na Ata de Registro de Preços ou qualquer de suas cláusulas 

ou condições;  

 d) em qualquer das hipóteses de inexecução, total ou parcial da Ata decorrente do 

registro de preços; 

e) os preços registrados se apresentarem superiores ao praticados no mercado e o 

fornecedor se recusar a baixá-los na forma prevista no edital que deu origem ao 

registro de preços ou de cumprir as cláusulas e condições da Ata de Registro de 

Preços; e 

 f) por razões de interesse público, mediante despacho motivado e devidamente 

justificado;  

 II- por acordo entre as partes, quando o fornecedor, mediante solicitação por escrito 

aceita pela Administração, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências 

do edital que deu origem ao registro de preços ou de cumprir as cláusulas e condições 

da Ata de Registro de Preços.  

 2. O cancelamento do registro de preços será feito no processo que lhe deu origem, 

devendo sua comunicação, nos casos previstos no inciso I deste artigo, ser feita por:  

 I- correspondência com registro de entrega, juntando-se o comprovante nos autos 

respectivos; e;  

 II- publicação no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia AROM, por uma vez e 

afixado no local de costume do órgão responsável pelo registro, considerando-se o 

registro na data de publicação na imprensa oficial.  

2.1. A solicitação do fornecedor para cancelamento do preço registrado deverá ser 

formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à Administração a 

aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, assegurada defesa 

prévia do fornecedor, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 1993.  
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 3. Em qualquer das hipóteses de cancelamento do registro de preços previstas neste 

artigo, é facultada à Administração a aplicação das penalidades legais e contratuais. 

4. O reconhecimento dos direitos da administração, em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 e seguinte da lei 8.666/93. 

CLÁUSULA XV – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS 

1. A contratação do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas 

pela Secretaria de Municipal de Administração e Recursos Humanos – SEMADRH. 

CLÁUSULA XVI - DA FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO: 

Ocorrendo fato novo decorrente de força maior ou caso fortuito, nos termos da 

legislação vigente ou qualquer dos motivos a que se refere o § 1º do art. 57, da Lei nº 

8666/93, que obstem, prejudiquem ou retardem o cumprimento dos prazos e demais 

obrigações estatuídas neste CONTRATO, ficará a CONTRATADA, isenta das multas e 

penalidades pertinentes, justificando-se destarte, a alteração do cronograma 

aprovado. 

CLÁUSULA XVII – DO FORO 

1. Fica eleito o Foro da cidade de Presidente Médici/RO, para dirimir eventuais 

dúvidas e/ou conflitos originados pela presente Ata e pelo futuro contrato, com 

renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser. 

CLÁUSULA XVIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. Integra esta Ata o edital de Pregão Eletrônico SRP 014/CPL/2020, a proposta da 

empresa vencedora que esta subscreve, bem como todos os demais elementos do 

Processo 1-299/SEMADRH/2020. 

2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações posteriores, Lei 10.520/02 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, 

aplicar-se-ão os princípios gerais do Direito. 

3. A eficácia da validade da presente Ata de Registro de Preços dar-se-á pela 

HOMOLOGAÇÃO, pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Presidente 

Médici. 

Presidente Médici/RO, 11 de maio de 2020. 

                   
                                                                                                                                     
__________________________                     ___________________________ 
Edilson Ferreira de Alencar                NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO 
Prefeito      DE BENEFICIOS EIRELI 
                CNPJ: 25.165.749/0001-10 
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________________________ 

Sandro Silva Securun 

Secretário SEMADRH 
 
___________________________ 
Marli Aparecida Santos Marialva 
Secretária SEMAS 
 
___________________________ 

Fabio Silva do Carmo Lopes 
Secretário SEMAT 

 
___________________________ 

José Olegário da Silva 
Secretário SEMEC 
 
 
___________________________ 
Rubi Ferreira Costa 

Secretário SUMUSA 
 
___________________________ 

Marcio Pereira 

SECRET. MUN. DE OBRAS - SEMOSP 

 
 
Testemunhas: 
  
 
 1. ___________________________      2. ____________________________ 
CPF:                                                                                  CPF: 
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Mobilidade e Transportes – SEMTRAN, em favor do Sr(a). 
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DA SILVA� �.  
  
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, pessoa 
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº. 
05.903.125/0001-45, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTES – SEMTRAN, 
com endereço na Av. Amazonas, nº. 698, entre as ruas Brasília e 
Getúlio Vargas, no bairro Santa Bárbara, neste ato representada pelo 
Ilustríssimo Secretário Municipal de Trânsito, Mobilidade e 
Transportes, Sr. NILTON GONÇALVES KISNER, brasileiro, 
divorciado, portador da cédula de identidade n.º 603319574 SSP/RS, 
e CPF n.º 612.660.430-04, no uso da competência que lhe é conferida 
pelo Art. 7º, inciso XXI, e Art. 19, §1º, ambos da Lei Orgânica do 
Município de Porto Velho, resolve AUTORIZAR o Sr.(a) 
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DA SILVA, brasileiro, 
casado, portador do RG n.º 1190281SESDEC/RO e CPF n.º 
603.928.192-87, residente à Rua Tarcila do Amaral nº8362,� �  
Bairro Teixeirão, na cidade de Porto Velho, neste ato denominado 
AUTORIZADO, a explorar o serviço de transporte individual de 
passageiros com uso de motocicletas de Aluguel - Mototáxi, de acordo 
com a Lei n.º 1.856 de 22 de dezembro de 2009, além das cláusulas e 
condições seguintes: � �  
  
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
Constitui objeto do presente, a Autorização Administrativa Municipal 
– AMM-0212 � � que explorará o serviço de transporte individual de 
passageiros com uso de motocicletas de Aluguel – Mototáxi, na 
cidade de Porto Velho durante o período descrito neste termo. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES: 
Este Termo de Autorização reger-se-á pelo Decreto nº 11.553, de 14 
de janeiro de 2010, o qual regulamenta o Serviço de Transporte 
Individual de Passageiro com o uso de Motocicleta de Aluguel – 
Mototáxi, além de outras normas e legislações pertinentes. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO: 
A Autorização Administrativa Municipal para exploração serviço de 
transporte individual de passageiros com uso de motocicletas de 
Aluguel – Mototáxi, na cidade de Porto Velho, nos termos do artigo 
9º, do Decreto nº 11.553, de 14 de janeiro de 2010, será de 05 (cinco) 
anos, tendo como início da vigência a data de 02/03/2020 e seu 
término a data de 28/02/2025. A não renovação do presente Termo, no 
prazo de 30 (trinta) dias após o término da vigência, acarretará no 
cancelamento da Autorização Administrativa objeto do presente. 
CLÁUSULA QUARTA – DO IMPEDIMENTO PARA 
TRANSFERÊNCIA 
A Autorização Administrativa a que se refere o presente Termo só 
poderá ser transferida após decorridos 2 (dois) anos de efetiva 
prestação do serviço pelo permissionário titular, ressalvados os casos 
de morte ou invalidez. 
CLÁUSULA QUINTA – DO FORO: 
Fica eleito o foro da Comarca de Porto Velho – RO, para dirimir 
eventuais litígios resultantes do presente Termo de Autorização para 
exploração do serviço de transporte individual de passageiros com uso 
de motocicletas de Aluguel – Mototáxi na cidade de Porto Velho, com 
renúncia a qualquer outra função por mais privilegiado que seja. 
CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO: 
Após as assinaturas deste Termo de Autorização, o 
AUTORIZATÁRIO providenciará a publicação do mesmo ou de 
resumo, no Diário Oficial do Município – D.O.M. 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE: O 
AUTORIZADO, ao assinar o presente Termo, anuirá com as normas 
estabelecidas pelo Município de Porto Velho, no que concerne a 
respectiva autorização do serviço de transporte individual de 
passageiros com uso de motocicletas de Aluguel – Mototáxi. 
E por estarem de acordo, assinam o presente instrumento em 03 (três) 
vias de igual teor e validade. 
  
Porto Velho – RO, � 09�  de março de 2020. 
  
NILTON GONÇALVES KISNER 
Secretário Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes 
  
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DA SILVA 
Autorizatário – CPF:603.928.192-87  

Testemunhas: 
  
Nome: 
RG: 
CPF: 
  
Nome: 
RG: 
CPF: 

Publicado por: 
Fernanda Santos Julio 

Código Identificador:9B22D7B0 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MUNICIPAL 
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2020 DO PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 299/SEMADRH/2020 
 
Extrato da Ata Registro de Preços Nº 16/2020 do Processo 
Administrativo Nº 299/SEMADRH/2020. 
Contratante: Prefeitura Municipal de Presidente Médici/RO. CNPJ: 
04.632.212/0001-42. 
Contratada: Neo Consultoria E Administração De Benefícios Eireli 
CNPJ: 25.165.749/0001-10 Do Valor (Taxa de Porcentagem): -
4,20% (menos quatro e vinte por cento) DO OBJETO: A contratação 
de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviço 
de gerenciamento de abastecimento de combustíveis, por meio de 
cartão magnético e sistema que utilize tecnologia de informação via 
web, através de rede credenciada de postos, para atender às 
necessidades da frota de veículos e equipamentos da Secretaria 
Municipal de Administração e Recursos Humanos - SEMADRH, 
Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP, Secretaria 
Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo - SEMAT, 
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura - SEMEC e 
Secretaria Municipal de Saúde SEMUSA, distribuídos nas localidades 
onde os Departamentos realizam trabalhos frequentes. Informações: 
Á presente Ata encontra-se disponível no site da prefeitura municipal 
de Presidente Médici no endereço www.presidentemedici.ro.gov.br 
  
Presidente Médici/RO, 12 de Maio de 2020. 
  
EDILSON FERREIRA DE ALENCAR 
Prefeito  

Publicado por: 
Rubiane de Oliveira Pinheiro Furtado 

Código Identificador:12E85641 
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 034/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1-535/SEMUSA/2020  
EXCLUSIVA PARA ME/EPP 
DO OBJETO: Formação de registro de preços para futura e eventual 
Contratação de empresa para prestação de Serviço de Exames 
Laboratoriais (Citologia Oncótica (análise lamina); Exame Cultura; 
Ultrassom; entre outros), em atendimento a Secretária Municipal de 
Saúde. VALOR ESTIMADO: R$ 140.087,00 (Cento e quarenta mil 
e oitenta e sete reais). ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Presidente 
Médici/RO. DO TIPO: Menor preço por Lote. DATA DE 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 27 de Maio de 2020, ás 10h00min 
(horário de Brasília). LOCAL: https://licitanet.com.br/ 
RETIRADA DO EDITAL: 
www.presidentemedici.ro.gov.br/licitacoes ou 
https://licitanet.com.br/ 
  
Presidente Médici, 12 de maio de 2020. 
 
  


