
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ 

MAÇAMBARÁ - RS 
SETOR DE LICITAÇÕES 

Rua Otávio Silveira, nº. 306 - Centro – CEP 97645-000. 
Telefone: (55) 3435 - 2100 

e-mail: macambaralicitacoes@hotmail.com 

Ata de Registro de Preços nº 002/2017 
 

O MUNICÍPO DE MAÇAMBARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CPNJ sob o nº 
01.610.568/0001-97, sito à Rua Otávio Silveira, nº 306, Centro, em Maçambará/RS, CEP 97.645-000, neste ato 
representado pela Prefeita, ADRIANE BORTOLASO SCHRAMM, brasileira, divorciada, inscrita no CPF sob o nº 
635.915.530-34 e no RG nº 1010074126, residente e domiciliada nesta cidade, doravante denominado 
CONTRATANTE, a empresa DERIVADOS DE PETRÓLEO MAÇAMBARÁ LTDA, estabelecida à RS 529, nº 1595, 
em Maçambará/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 05.126.429/0001-43, pelo seu representante legal infra-assinado, 
ADEMAR LOPES RODRIGUES, brasileiro, casado, comerciante, CPF: 553.873.570-20, RG 7055607001, residente e 
domiciliado à Rua Borges de Medeiros, Nº 636, Bairro Estação, CEP 97650-000, Itaqui/RS; a empresa JR AIRES 
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA, estabelecida à BR 287, km 260 mais 100m, em Santa Maria/RS, inscrita no 
CNPJ sob o nº 07.688.812/0002-00, pelo seu representante legal infra-assinado, JOSÉ ADELAR OLIVEIRA DA 
SILVEIRA, brasileiro, casado, empresário, CPF: 697.023.810-53, RG 9048416599, residente e domiciliado à Av. 
Nossa Senhora das Dores, Nº 187, Bairro Nossa Senhora das Dores, CEP 97050-531, Santa Maria/RS; a empresa 
TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA, estabelecida à Avenida Porto Alegre, Nº 1738, em Ijuí/RS, inscrita no CNPJ 
sob o nº 87.317.194/0001-31, pelo seu representante legal infra-assinado, JULIANO BECK, brasileiro, solteiro, 
administrador de empresas, CPF: 965.171.660-68, RG 3055604973, residente e domiciliado à Rua São Paulo, Nº 515, 
Bairro Centro, CEP 98700-000, Ijuí/RS; e a empresa LR REUTER AUTOPEÇAS estabelecida à Rua Thomaz 
Gonzaga, Nº 1470, em Vera Cruz/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 09.187.916/0001-77, pelo seu representante legal 
infra-assinado, LUIZ ROGÉRIO REUTER, brasileiro, casado, empresário, CPF: 576.745.900-20, RG 1049979402, 
residente e domiciliado à Rua Getúlio Vargas, Nº 42, Bairro Arco Iris, CEP 96880-000, Vera Cruz/RS, doravante 
denominadas FONECEDORAS, nos termos do art. 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 
10.520/2002, Decretos Municipais nº 90 e 91, ambos de 2006, Decreto Federal nº. 7.892/2013 e, tendo em vista o 
Processo Administrativo nº 0400/2017 e considerando o resultado do PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, para 
REGISTRO DE PREÇOS para futuras aquisições de Combustíveis e Óleos Lubrificantes para todas as Secretarias 
Municipais e para a Câmara Municipal de Vereadores, firmam a presente Ata de Registro de Preços nas condições 
que seguem. 
 
CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. Constitui o objeto da presente ata o registro de preços de Combustíveis e Óleos Lubrificantes para todas as 
Secretarias Municipais e Câmara Municipal de Vereadores para futuras aquisições pela Administração Pública 
Municipal, conforme descrição abaixo. 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA 
QUANT 
MINIMA 

QUANT 
MÁXIMA 

FORNECEDOR 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 
Gasolina Comum – com abastecimento 
direto na BOMBA DO FORNECEDOR EM 
MAÇAMBARÁ - RS. 

PETROBRAS 40.000 400.000 
DERIVADOS DE PETRÓLEO 
MAÇAMBARÁ LTDA 

R$ 3,95 R$ 1.580.000,00 

2 
Óleo Diesel S10 – com abastecimento 
direto na BOMBA DO FORNECEDOR EM 
MAÇAMBARA – RS. 

PETROBRAS 10.000 100.000 
DERIVADOS DE PETRÓLEO 
MAÇAMBARÁ LTDA 

R$ 2,99 R$ 299.000,00 

5 
Gasolina Comum – com abastecimento 
direto na BOMBA DO FORNECEDOR EM 
SANTA MARIA – RS. 

SHELL 2.000 20.000 
JR AIRES COMERCIAL DE 
COMBUSTIVEIS LTDA 

R$ 3,78 R$ 75.600,00 

6 
Óleo Diesel S10 – com abastecimento 
direto na BOMBA DO FORNECEDOR EM 
SANTA MARIA – RS. 

SHELL 2.000 20.000 
JR AIRES COMERCIAL DE 
COMBUSTIVEIS LTDA 

R$ 3,03 R$ 60.600,00 

8 
Óleo Diesel – entregue no Tanque de 
Combustível da Escola Agrícola da 
Encruzilhada – 3º distrito – Maçambara. 

IPIRANGA 12.000 120.000 
TRR LAMBARI 
COMBUSTÍVEIS LTDA 

R$ 2,69 R$ 322.800,00 

9 
Óleo Diesel – entregue no Tanque de 
Combustível da Escola Euclides Aranha 
Bororé – 2º distrito – Maçambara. 

IPIRANGA 10.000 100.000 
TRR LAMBARI 
COMBUSTÍVEIS LTDA 

R$ 2,69 R$ 269.000,00 
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10 
Óleo Diesel – entregue no Tanque de 
Combustível da Escola Marechal Rondon 
– 4º distrito – Maçambara. 

IPIRANGA 8.000 80.000 
TRR LAMBARI 
COMBUSTÍVEIS LTDA 

R$ 2,69 R$ 215.200,00 

11 
Óleo Diesel – entregue no tanque situado 
na Secretaria de Obras, Rua Otávio 
Silveira – Centro, Maçambara – RS 

IPIRANGA 60.000 600.000 
TRR LAMBARI 
COMBUSTÍVEIS LTDA 

R$ 2,69 R$ 1.614.000,00 

12 

Óleo Diesel S10 – entregue no tanque 
situado na Secretaria de Obras, Rua 
Otávio Silveira – Centro, Maçambara – 
RS 

IPIRANGA 20.000 200.000 
TRR LAMBARI 
COMBUSTÍVEIS LTDA 

R$ 2,89 R$ 578.000,00 

13 
Óleo Hidráulico ISO 68. Composição: óleo 
mineral derivado de petróleo com aditivos 
Balde de 20 lts 

LUBRIMOTORS 30 300 
DERIVADOS DE PETRÓLEO 
MAÇAMBARÁ LTDA 

R$ 127,00 R$ 38.100,00 

14 
Óleo lubrificante 10W30. Composição: 
óleo mineral derivado de petróleo e 
aditivos Balde de 20 lts 

PETROL 7 70 LR REUTER AUTOPEÇAS R$ 234,00 R$ 16.380,00 

15 

Óleo lubrificante 433. Composição: óleo 
mineral derivado de petróleo e aditivos 
Balde de 20 lts (Óleo Transmissão 
Automática 433 HD- para uso em 
sistemas de transmissão, hidráulico e 
freio úmido detratores). 

PETRONAS 7 70 
TRR LAMBARI 
COMBUSTÍVEIS LTDA 

R$ 213,00 R$ 14.910,00 

16 
Óleo lubrificante 434. Composição: óleo 
mineral derivado de petróleo e aditivos 
Balde de 20 lts 

PETRONAS 7 70 
TRR LAMBARI 
COMBUSTÍVEIS LTDA 

R$ 240,00 R$ 16.800,00 

17 
Óleo lubrificante AT tipo “A” sufixo “A”, 
especificação ATF. Composição: óleo 
mineral derivado de petróleo com aditivos. 

PETROL 7 70 LR REUTER AUTOPEÇAS R$ 194,00 R$ 13.580,00 

18 

Óleo lubrificante multiviscoso SAE 
15W40, turbo, para motores diesel, 
classificação API CF – 4, 5ª classe. 
Composição: óleo mineral derivado de 
petróleo com aditivos Balde de 20 lts 

PETROBRAS 10 100 
TRR LAMBARI 
COMBUSTÍVEIS LTDA 

R$ 185,00 R$ 18.500,00 

19 

Óleo lubrificante multiviscoso SAE 
20W40, para motores à gasolina. 
Classificação: API -SF. Composição: óleo 
mineral derivado de petróleo com aditivos 
Frasco de 01 Litro 

LUBRAX 50 500 
DERIVADOS DE PETRÓLEO 
MAÇAMBARÁ LTDA 

R$ 10,50 R$ 5.250,00 

20 

Óleo lubrificante multiviscoso SAE 40, 
para motores diesel, classificação 
API/GLS. Composição: óleo mineral 
derivado de petróleo com aditivos Balde 
20 Litro 

TEXACO 10 100 
TRR LAMBARI 
COMBUSTÍVEIS LTDA 

R$ 230,00 R$ 23.000,00 

21 

Óleo lubrificante multiviscoso SAE 5W40, 
100% sintético, para motores à gasolina. 
Classificação: API, SL, CF API, SM CF 
Frasco de 01 Litro 

PETROL 150 1500 LR REUTER AUTOPEÇAS R$ 18,50 R$ 27.750,00 

22 

Óleo lubrificante SAE 140, para 
diferenciais, classificação API – GL 5. 
Composição: óleo mineral derivado de 
petróleo com aditivos Balde de 20 lts 

PETROBRAS 8 80 
TRR LAMBARI 
COMBUSTÍVEIS LTDA 

R$ 194,00 R$ 15.520,00 

23 

Óleo Lubrificante SAE 90, para caixas de 
câmbio e diferenciais, classificação API 
GL 5. Composição: óleo mineral derivado 
de petróleo com aditivos Balde de 20 lts 

PETROBRAS 10 100 
TRR LAMBARI 
COMBUSTÍVEIS LTDA 

R$ 190,00 R$ 19.000,00 

24 
Óleo lubrificante multiviscoso SAE 5W30 
para motores à diesel S10. Frasco de 03 
Litro 

LUBRAX 10 100 LR REUTER AUTOPEÇAS R$ 148,00 R$ 14.800,00 

25 Aditivo para radiador Frasco de 01 lt PRIMEFLU 25 250 
DERIVADOS DE PETRÓLEO 
MAÇAMBARÁ LTDA 

R$ 10,00 R$ 2.500,00 

26 
Fluídos para freios. Classificação: DOT 3 
Frasco 500 ml 

RADNAQ 25 250 LR REUTER AUTOPEÇAS R$ 10,00 R$ 2.500,00 
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27 
Fluídos para freios. Classificação: DOT 4 
Frasco 500 ml 

RADNAQ 200 200 LR REUTER AUTOPEÇAS R$ 13,50 R$ 2.700,00 

28 
Graxa lubrificante a base de sabão de lítio 
gran NL Gl 2, com faixa de aplicação de - 
10º a + 150 ºC Balde de 20 kg 

PETRONAS 7 70 
TRR LAMBARI 
COMBUSTÍVEIS LTDA 

R$ 295,00 R$ 20.650,00 

29 
Graxa Azul para rolamento, a base de litro 
grau NL GI 2 pote de 01 kg 

INGRAX 6 60 
TRR LAMBARI 
COMBUSTÍVEIS LTDA 

R$ 15,00 R$ 900,00 

 
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que dele poderão advir, 
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
1.3. A empresa vencedora deverá entregar qualquer quantidade solicitada pelo Município, não podendo, portanto, 
estipular em sua proposta de preços, cotas mínimas ou máximas, para remessa do produto. 
1.4. O prazo de validade dos produtos será de, no mínimo, 06 (seis) meses, a contar da data da efetiva entrega dos 
produtos na sede do Município. 
 
CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
2.1. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. 
2.2. Nos casos previstos no art. 15, § 4º, da Lei 8.666/93, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o 
Município de Maçambará/RS não será obrigado a aquisição, exclusivamente por seu intermédio, dos produtos objeto 
da mesma, podendo se utilizar para tanto de outros meios, desde que permitidos em lei, sem que desse fato, caiba 
recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa DETENTORA DA ATA. 
2.3. Considerando o prazo de validade da ata de registro de preço, é vedado qualquer reajustamento de preços, até 
que seja completado o período de 12 (doze) meses contados a partir da data da apresentação da proposta. 
2.4. O índice para reajuste, após 12 (doze) meses, será o IGPM. 
2.5. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da 
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração de preços, comprovadamente, praticados no 
mercado, com finalidade de manter o equilíbrio econômico e financeiro da avença. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 
3.1. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega das mercadorias acompanhadas da 
respectiva nota fiscal devidamente quitada e aprovada por servidor público responsável pelo recebimento e 
conferencia das mercadorias. 
3.2. Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de recolhimento das contribuições 
para o FGTS e INSS, relativas aos empregados utilizados na prestação do serviço. 
3.3. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor, deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número 
do pregão, a fim de acelerar o trâmite de recebimento dos produtos e posterior liberação do documento fiscal para 
pagamento. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS E DA ENTREGA 
4.1. O prazo para a entrega dos produtos será de até 05 (cinco) dias após a solicitação da secretaria, sem custo 
adicional ao Município, na Rua Otávio Silveira, nº 306, Centro, Maçambará/RS, de segunda a sexta-feira, das 8h às 
12h e das 13h30min às 17h30min. 
4.2. O recebimento provisório ou definitivo dos produtos não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA pela 
perfeita execução do seu objeto, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o produto fornecido se, a 
qualquer tempo, se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 
4.3. Nos casos de a DETENTORA DA ATA não entregar o objeto de acordo com as especificações exigidas no ato 
convocatório, ou conforme a marca da proposta apresentada pela empresa, ou se negar a fazer a substituição dos 
produtos não aceitos, a pessoa responsável pelo recebimento lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser 
encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade. 
4.4. Verificada a desconformidade de algum dos produtos, a licitante vencedora deverá promover as correções e/ou 
substituições necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste 
edital. 
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4.5. A nota fiscal/fatura, obrigatoriamente, deverá ser entregue junto com o seu objeto. 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES 
5.1 – DO MUNICÍPIO 
5.1.1. Atestar as notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto da Ata, conforme ajuste representado pela Nota de 
Empenho; 
5.1.2. Aplicar à detentora da ata penalidades ou sanções quando for o caso; 
5.1.3. Prestar à detentora da ata toda e qualquer informação por esta solicitada e necessária a perfeita execução do 
empenho; 
5.1.4. Efetuar o pagamento à detentora da ata, no prazo estipulado, após a entrega da nota fiscal/fatura ao setor 
competente; 
5.1.5. Notificar, por escrito, a detentora da ata da aplicação de qualquer sanção. 
 
5.2.  DA DETENTORA DA ATA 
5.2.1. Fornecer o objeto nas especificações e com a qualidade exigidas; 
5.2.2. Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos fornecidos; 
5.2.3. Manter, durante a validade da ata, as mesmas condições de habilitação; 
5.2.4. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo do 
objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado; 
5.2.5. Fornecer o objeto no preço, prazo e forma estipulados na proposta. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO 
6.1. As aquisições da presente Ata de Registro de Preços serão formalizadas pela retirada da nota de empenho pela 
detentora. 
6.2. A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a 
vigência desta ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para data posterior ao seu vencimento. 
6.3. Toda a aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá ser feita através 
de Nota de Empenho. 
6.4. A empresa fornecedora, quando do recebimento da Nota de Empenho, deverá colocar, na cópia que, 
necessariamente, a acompanhará, a data e a hora em que tiver recebido, além da identificação de quem procedeu o 
recebimento. 
6.5. A cópia da nota de empenho referida no item anterior, deverá ser devolvida, a fim de ser anexada ao processo de 
administração da ata. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 
7.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratado, as licitantes, 
conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 
a) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 01 (um) ano e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da contratação; 
b) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: 
advertência 
c) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 05 (cinco) dias, após os quais será considerado como 
inexecução contratual: advertência e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado do contrato 
d) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um) 
ano e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato; 
e) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: suspensão do direito de licitar e contratar 
com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do 
contrato; 
7.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
7.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
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7.4. A detentora da ata está obrigada a manter durante toda a execução contratual todas as condições de habilitação, 
nos termos do art. 55, XIII, da Lei 8.666/93. 
7.5. Constituem motivos para a rescisão contratual todos os elencados no art. 78, da Lei 8.666/93. 
7.6. A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, conforme art. 77, da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
8.1. Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1., da Cláusula Segunda, da presente Ata e, em 
atendimento ao § 1º do art. 28, da Lei Federal nº 9.069 de 29.06.1995, ao art. 3º, § 1º, da Medida Provisória nº 1488-
16, de 02.10.1996 e demais legislações pertinentes, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja 
completado o período de 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento das propostas indicadas no 
preâmbulo do Edital do Pregão Presencial nº 006/2017, o qual integra a presente Ata de Registro de Preços, 
observadas as disposições dos Decretos Municipais 90/2006 e 91/2006. 
8.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da 
superveniência, praticada no mercado, com finalidade de manter o equilíbrio econômico financeiro do contrato. 
 
CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
9.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito pela Administração quando: 
9.1.1. a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata; 
9.1.2. a detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua 
justificativa; 
9.1.3. a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da 
Administração, observada a legislação em vigor; 
9.1.4. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente de registro de preços, se assim 
for decidido pela Administração, com observância das disposições legais; 
9.1.5. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e a detentora da Ata não acatar a 
revisão dos mesmos; 
9.1.6. por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração; 
9.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por 
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente 
Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação 
será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado 
o preço e registrado a partir da última publicação. 
9.3. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada pela ocorrência de 
qualquer das hipóteses previstas no art. 78, XIII a XVI, da Lei 8.666/93; 
9.3.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula Sétima, caso 
não aceitas as razões do pedido. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
10.1. As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta licitação serão suportadas pela dotação orçamentária 
informada no momento da contratação pela Secretaria requerente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 
11.1. A aquisição do objeto da presente Ata será autorizada pelo ordenador da despesa, sendo obrigatório informar ao 
Setor de Licitações os quantitativos de cada aquisição para a elaboração do contrato simplificado de fornecimento. 
11.1.1. A emissão das Notas de Empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, serão, igualmente, 
autorizados pela mesma autoridade, ou a quem ela delegar competência para tanto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS COMUNICAÇÕES 
12.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata, serão feitas 
sempre por escrito. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ 

MAÇAMBARÁ - RS 
SETOR DE LICITAÇÕES 

Rua Otávio Silveira, nº. 306 - Centro – CEP 97645-000. 
Telefone: (55) 3435 - 2100 

e-mail: macambaralicitacoes@hotmail.com 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
13.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 006/2017 e as propostas das empresas DERIVADOS DE 
PETRÓLEO MAÇAMBARÁ LTDA, JR AIRES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA, TRR LAMBARI 
COMBUSTÍVEIS LTDA, e LR REUTER AUTOPEÇAS, detentoras das melhores ofertas dos itens descritos na 
Cláusula Primeira. 
13.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 8.666/93 e pelos Decretos Municipais 90 e 91, ambos 
de 2006, no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão, os 
princípios gerais de direito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
14.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Itaqui como único competente para dirimir quaisquer questões 
decorrentes desta Ata de Registro de Preços. 
 
E, por haverem assim pactuado, assinam em 03 (três) vias de igual teor e forma este instrumento, na presença de 02 
(duas) testemunhas. 
 

 
Maçambará, 05 de junho de 2017. 

 
 
 

__________________________ 
MUNICÍPIO DE MAÇAMBARÁ 

ADRIANE BORTOLASO SCHRAMM 
Prefeita 

__________________________ 
TESTEMUNHA 

__________________________ 
TESTEMUNHA 

 
 

___________________________________________ 
DERIVADOS DE PETRÓLEO MAÇAMBARÁ LTDA 

05.126.429/0001-43 
FORNECEDOR 

 
 

________________________ 
JR AIRES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA 

07.688.812/0002-00 
FORNECEDOR 

 
 

__________________________________ 
TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA 

87.317.194/0001-31 
FORNECEDOR 

 
 

_________________________ 
LR REUTER AUTOPEÇAS 

09.187.916/0001-77 
FORNECEDOR 


