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Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

ATOADJUDICATÓRIO


ADJUDICOopresenteprocedimentoconsubstanciadoatravésdoProcessoAdministrativonº085/2020eda
licitação,modalidadePregãoPresencialparaRegistrodePreçonº019/2020,tiporegistrodepreço,regime
deexecuçãomenorpreçoporitem,naformadoincisoXX,doart.4º,daLei10520/02,queconcluiucomo
vencedores:JOAOALVESDOSSANTOS,inscritanoCNPJsobonº30.089.202/000112,situadanaestrada
dopovoadomamonas,dezreiszonaruralemMilagresBA, comovalorGlobaldeR$81,60(oitentaeum
reais e sessenta centavos), referente ao item I – Mamonas X Milagres, no valor total de R$ 81,60, por
viagem;LUCASSILVEIRAAMARALinscritanoCNPJn.º32.854.419/000105,situadonaAvenidaJoãoLeal
Sales,nº365,Centro,MilagresBahia,comovalortotaldeR$353,300(trezentosecinquentaetrêsreaise
trinta centavos), referente ao item II Gameleira X Amargosa, no valor por viagem de 350,00 e item III
viagensDiversas,novalorporkmdeR$3,30;ERIVANCONCEIÇÃOLEITE,inscritonoCPFn.º388.983.815
49,situadonaRuadasPalmas,nº5079,LagoaDuasIrmas,MilagresBahia,comovalortotaldeR$120,00,
referente ao item IV Caminhão Pipa, no valor de R$ 120,00 por viagem. Diante disso, para que a
ADJUDICAÇÃO, neles referidas produza seus efeitos jurídicos e Legais. Milagres Bahia, 04 de Agosto de
2020.ÁiraPryscilaCajaibaRibeiro.Pregoeira
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ATOHOMOLOGATÓRIO

HOMOLOGOopresenteprocedimentoconsubstanciadoatravésdoProcessoAdministrativonº085/2020e
da licitação, modalidade Pregão Presencial para Registro de Preço nº 019/2020, tipo registro de preço,
regimedeexecuçãomenorpreçoporitem,ratificandotodososatospraticadospelaPregoeiraeEquipede
Apoio, na forma do Inciso VI, do art. 43, da Lei 8.666/93, que concluiu como vencedores os Licitantes:
JOAOALVESDOSSANTOS,inscritanoCNPJsobonº30.089.202/000112,situadanaestradadopovoado
mamonas, dez reis zona rural em MilagresBA, com o valor Global de R$ 81,60 (oitenta e um reais e
sessenta centavos), referente ao item I – Mamonas X Milagres, no valor total de R$ 81,60, por viagem;
LUCASSILVEIRAAMARALinscritanoCNPJn.º32.854.419/000105,situadonaAvenidaJoãoLealSales,nº
365, Centro, MilagresBahia, com o valor total de R$ 353,300 (trezentos e cinquenta e três reais e trinta
centavos),referenteaoitemIIGameleiraXAmargosa,novalorporviagemde350,00eitemIIIviagens
Diversas, no valor por km de R$ 3,30; ERIVAN CONCEIÇÃO LEITE , inscrito no CPF n.º 388.983.81549,
situado na Rua das Palmas, nº 5079, Lagoa Duas Irmas, MilagresBahia, com o valor total de R$ 120,00,
referente ao item IV Caminhão Pipa, no valor de R$ 120,00 por viagem. Diante disso, para que a
HOMOLOGAÇÃO,nelesreferidasproduzaseusefeitosjurídicoseLegais.MilagresBahia,04deagostode
2020.CézarRotondanoMachado.PrefeitoMunicipal
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PREGÃOPRESENCIALPARAREGISTRODEPREÇONº019/2020/SRP
PROCESSOADMINISTRATIVONº085/2020
ATADEREGISTRODEPREÇOSNº049/2020/SRP
VALIDADE:12(doze)MESES


OMunicípiodeMILAGRES/BAporintermédiodaPREFEITURAMUNICIPALDEMILAGRES/BA,pessoajurídica
dedireitopúblicointerno,inscritanoCNPJsobonº13.720.263/000117,comsedenaPraçadoComércio,s/n,
centro,MILAGRES/BA,representadopeloPrefeitoMunicipal–CezarRotondanoMachado,brasileiro,solteiro,
inscrito no CPF nº 913.277.76553, Identidade Civil nº 563623586, doravantedenominado CONTRATANTE, e
de outro a empresa JOAO ALVES DOS SANTOS, inscrita no CNPJ sob o nº 30.089.202/000112, situada na
estrada do povoado mamonas, dez reis zona ruralem MilagresBA, neste ato representado por seussócios
nos termos exatos dos seus atos constitutivos doravante denominado Prestador de Serviços, firmam a
presenteATADEREGISTRODEPREÇO(S),conformedecisãoexaradanoProcessoAdministrativon.º085/2020,
referente ao Pregão Presencial n.º 019/2020 para Registro de Preços para futura e eventual locação de
veículos para servir a diversas Secretarias Municipais, nos termos da Lei 10.520/02, Lei nº 8.666/93, com a
alteração dada pela Lei nº 8.883/94, Decreto Municipal nº 450/2013,consoante as seguintes cláusulas e
condições:

1.DOOBJETO.
1.1.OobjetodapresenteataéoRegistrodePreçoparaacontrataçãodeempresaoupessoafísicaparafutura
eeventuallocaçãodeveículosparaatenderasnecessidadesdoMunicípiodeMilagresBahia
1.2.AexistênciadepreçosregistradosnãoobrigaoMUNICÍPIOafirmarascontratações quedelespoderão
advir, sem que caiba direito à indenização de qualquer espécie. Fica facultada a utilização de outros meios,
respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurandose ao
beneficiáriodoregistropreferênciaemigualdadedecondições,deacordocomoart.7ºdoDecretoMunicipal.

2.DOPREÇO.
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s)estãoemtabelaabaixo.

VALORKM
VALOR
ITEM
DESCRIÇÃO
VEÍCULO
Km
TOTAL
2,40
81,60
1 MamonasXMilagres
Carrodepasseiopara05passageiros
34

2.2. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas,
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de mãodeobra especializada, leis sociais,
administração,lucros,equipamentoseferramental,transportedematerialedepessoalequalquerdespesa,
acessóriae/ounecessária,nãoespecificadanesteEdital.

3.DOREAJUSTE.
3.1.Ospreçosconstantesdoregistrodepreçosnãoserãoreajustados.
3.2. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser reajustados nos termos e prazos
fixadospeloórgãocontrolador.
3.3.Odispostonoitemanterioraplicaseigualmente,noscasosdeincidênciadenovosimpostosoutaxasede
alteraçãodasalíquotasdosjáexistentes.
3.4.Obeneficiáriodoregistro,emfunçãodadinâmicadomercado,poderásolicitaraatualizaçãodospreços
vigentes através de solicitação formal ao órgão gerenciador Secretária Municipal de Planejamento e
Administraçãodesdequeacompanhadodedocumentosquecomprovemaprocedênciadopedidotaiscomo:
listadepreçosdosfabricantes,notasfiscaisdeaquisiçãodosprodutos,matériasprimas,componentesoude
outrosdocumentos.
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3.5. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença
percentualapuradaentreopreçooriginalmenteconstantedapropostaeopreçodemercadovigenteàépoca.
3.6. Independentemente da solicitação de que trata o item 3.4, a Comissão poderá a qualquer momento
reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou
quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou
internacional,sendoqueonovopreçofixadoseráválidoapartirdapublicaçãonoDiárioOficial.

4.DOSPRAZOS.
4.1.OPrestadorpoderáserconvocadoafirmarascontrataçõesdecorrentesdoregistrodepreçosnoprazode
72 (setenta e duas) horas a contar da convocação expedida pelo MUNICÍPIO, podendo este prazo ser
prorrogadoporigualperíodo,desdequeocorramotivojustificadoeaceitopeloMUNICÍPIO.
4.2.Oprazodevalidadedoregistrodepreçosseráde12meses,contadodaassinaturadapresenteata.

5.DOSPAGAMENTOS.
5.1.Opagamentodecadacompraseráefetuado15(quinze)diasapósaexpediçãodotermoderecebimento
definitivo.
5.2.Opreçoaserpagoseráovigentenadatadopedidoindependentementedopreçoemvigornadatada
entrega.

6.DACONTRATAÇÃO.
6.1.Asobrigaçõesdecorrentesdaprestaçãodeserviçosconstantesdoregistrodepreçosaseremfirmadas
entreoMUNICÍPIOeoCONTRATADOserãoformalizadasatravésdeORDEMDESERVIÇO,observandoseas
condiçõesestabelecidasnoEdital,seusanexosenalegislaçãovigente.
6.2.NahipótesedoCONTRATADOprimeiroclassificadoterseuregistrocancelado,nãoassinar,nãoaceitar
ou não retirar a ordem de serviço no prazo e condições estabelecidos, poderão ser convocados os
fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazêlo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, independentemente da
cominaçãoprevistanoart.81daLeinº8.666/93.


7.DAENTREGAEDOTERMODERECEBIMENTO.
7.1.Oobjetoserárecebidopeloresponsávelondedeveserefetuadaaentrega.
7.2. A contratação somente será considerada concluída mediante a emissão de TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO.
7.3.OprazoparaaemissãodoTERMODERECEBIMENTODEFINITIVOserádeaté3(três)diasúteis,contado
dorecebimentoprovisório.
7.4. Caso o produto não corresponda ao exigido pelo Edital, consoante subitem anterior, o FORNECEDOR
deveráprovidenciar,noprazomáximode24(vinteequatro)horas,asuasubstituiçãovisandoaoatendimento
dasespecificações,semprejuízodaincidênciadassançõesprevistasnoEdital,naLeinº8.666/93enoCódigo
deDefesadoConsumidor(Leinº8.090/90).

8.DASPENALIDADES.

8.1. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o FORNECEDOR sujeitarseá às penalidades de
advertência, impedimento temporário de licitar com a Administração Pública Municipal e declaração de
inidoneidade,quepoderãosercumuladascommulta,semprejuízodarescisãocontratualoucancelamentodo
registro.
8.2. A recusa injustificada do fornecedor em assinar o instrumento contratual, dentro do prazo previsto no
item4.1caracterizaráodescumprimentototaldaobrigaçãoassumida,sujeitandoseàpenadeimpedimento
temporárioparalicitarcomaAdministraçãoPúblicaMunicipal,peloprazomáximode2(dois)anos,contado
dadatadanotificação,bemcomomultacorrespondentea10%(dezporcento)dovalortotaldopedido.
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8.3.Ocorrendoatrasonaentregadosbensseráaplicadamultade0,3%(zerovírgulatrêsporcento)pordiade
atrasoatéotrigésimodia,sobreovalortotaldopedido.
8.4.Ocorrendoatrasonaentregadosbensseráaplicadamultade0,7%(zerovírgulatrêsporcento)pordiade
atrasoapósotrigésimodia,sobreovalortotaldopedido
8.5. No descumprimento de quaisquer outras cláusulas do contrato, que não impliquem cumprimento de
prazos,seráaplicadaumamultade10%(dezporcento)dototaldaaquisição.
8.6.Amulta,aplicadaapósregularprocessoadministrativo,serádescontadada(s)fatura(s).

9.DARESCISÃOCONTRATUAL.

9.1.PoderãosermotivoderescisãocontratualashipóteseselencadasnaLeinº8.666/93.
9.2. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo critério,
poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a empresa cumpra
integralmenteacondiçãocontratualinfringida,semprejuízodaincidênciadassançõesprevistasnoEdital,
naLeinº8.666/93enoCódigodeDefesadoConsumidor(Leinº8.090/90).
9.3.Arescisãopoderáserunilateral,amigável(resilição)oujudicial,nostermosecondiçõesprevistasno
art.79daLeinº8.666/93.
9.4.AempresareconheceosdireitosdoMUNICÍPIOnoscasosderescisãoprevistasnosarts.77a80daLei
nº8.666/93.

10.DOCANCELAMENTODOREGISTRODOFORNECEDOR.

10.1.OregistrodoFORNECEDORpoderásercancelado,garantidaapréviadefesa,noprazodecinco(05)dias
úteis,acontardorecebimentodanotificaçãonasseguinteshipóteses:
IpeloMUNICÍPIO,quando:
a)aempresanãocumprirasexigênciascontidasnoeditalouataderegistrodepreços;
b)aempresa,injustificadamente,deixardefirmarocontratodecorrentedoregistrodepreços;
c)aempresadercausaàrescisãoadministrativa,decontratodecorrentedoregistrodepreços,porumdos
motivoselencadosnoart.78eseusincisosdaLeinº8.666/93,alteradapelaLeinº8.883,de06dejulhode
1994;
d)ospreçosregistradosseapresentaremsuperioresaospraticadospelomercado;
e)porrazõesdeinteressepúblico,devidamentefundamentadas,naformadoincisoXII,doart.78daLeinº
8.666/93,alteradapelaLeinº8.883,de06dejulhode1994.
II  pelo empresa, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as
exigênciasdoinstrumentoconvocatórioquedeuorigemaoregistrodepreços.
10.2. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador,
sendoqueadecisãofinaldeveráserfundamentada.
10.3. A comunicação do cancelamento do registro do FORNECEDOR, nos casos previstos no inciso I do item
10.1.,seráfeitaporescrito,juntandoseocomprovantederecebimento.
10.4. No caso do FORNECEDOR encontrarse em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será
feita por publicação no Diário Oficial de Milagres, considerandose cancelado o registro do FORNECEDOR a
partirdoquintodiaútil,contadodapublicação.
10.5.AsolicitaçãodoFORNECEDORouprestadordeserviçosparacancelamentodoregistrodepreço,nãoo
desobriga do fornecimento dos produtos ou da prestação dos serviços, até a decisão final do órgão
gerenciador,aqualdeveráserprolatadanoprazomáximodetrintadias,facultadaàAdministraçãoaaplicação
daspenalidadesprevistasnoinstrumentoconvocatório,casonãoaceitasasrazõesdopedido.
10.6. Enquanto perdurar o cancelamento, poderão ser realizadas novas licitações para aquisição de bens
constantesdoregistrodepreços.

11.DOFORO.
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Fica eleito o foro da situação do município de Milagres/Bahia, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos
originadospelapresenteAtaepelofuturocontrato,comrenúnciaaquaisqueroutrospormaisprivilegiados
quepossamser.

Milagres,04deAgostode2020.




MUNICIPIODEMILAGRES/BASECRETARIAMUNICIPALDEADMINISTRAÇÃO
CezarRotondanoMachadoMariaBethâniaRotondanoM.dosSantos
PrefeitoMunicipalSecretariadeAdministração



JOÃOALVESDOSSANTOS
CNPJ:30.089.202/000112


TESTEMUNHAS:
1ª_____________________________________2ª____________________________________

CPFNº_________________________________CPFNº_________________________________
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PREGÃOPRESENCIALPARAREGISTRODEPREÇONº019/2020/SRP
PROCESSOADMINISTRATIVONº085/2020
ATADEREGISTRODEPREÇOSNº050/2020/SRP
VALIDADE:12(doze)MESES

O Município de MILAGRES/BA por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES/BA, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 13.720.263/000117, com sede na Praça do
Comércio,s/n,centro,MILAGRES/BA,representadopeloPrefeitoMunicipal–CezarRotondanoMachado,
brasileiro, solteiro, inscrito no CPF nº 913.277.76553, Identidade Civil nº 563623586, doravante
denominado CONTRATANTE, e de outro a empresa LUCAS SILVEIRA AMARAL inscrita no CNPJ n.º
32.854.419/000105, situado na Avenida João Leal Sales, nº 365, Centro, MilagresBahia, neste ato
representado por seus sócios nos termos exatos dos seus atos constitutivos doravante denominado
Prestador de Serviços, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no
Processo Administrativo n.º 085/2020, referente ao Pregão Presencial n.º 019/2020  para Registro de
PreçosparafuturaeeventuallocaçãodeveículosparaserviradiversasSecretariasMunicipais,nostermos
da Lei 10.520/02, Lei nº 8.666/93, com a alteração dada pela Lei nº 8.883/94, Decreto Municipal nº
450/2013,consoanteasseguintescláusulasecondições:

1.DOOBJETO.
1.1.OobjetodapresenteataéoRegistrodePreçoparaacontrataçãodeempresaoupessoafísicapara
futuraeeventuallocaçãodeveículosparaatenderasnecessidadesdoMunicípiodeMilagresBahia
1.2.AexistênciadepreçosregistradosnãoobrigaoMUNICÍPIOafirmarascontrataçõesquedelespoderão
advir,semquecaibadireitoàindenizaçãodequalquerespécie.Ficafacultadaautilizaçãodeoutrosmeios,
respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurandose ao
beneficiário do registro preferência em igualdade de condições, de acordo com o art. 7º do Decreto
Municipal.

2.DOPREÇO.
2.1. O preço registrado, as especificações doobjeto, a quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s)estãoemtabelaabaixo.

ITEM
VALOR VALOR
DESCRIÇÃO
Veículo
Km
KM
DIÁRIA
Onibuspara45


2 GameleiraxAmargosa
44
passageiros

350,00
PorviagemR$350,00
ITEM
VALOR VALOR
DESCRIÇÃO
Veículo
Km
KM
DIÁRIA
Onibuspara45
3,30

3 ViagensDiversas

passageiros

PorKmR$3,30

2.2. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas,
emolumentos,contribuiçõesfiscaiseparafiscais),fornecimentodemãodeobraespecializada,leissociais,
administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal e qualquer
despesa,acessóriae/ounecessária,nãoespecificadanesteEdital.

3.DOREAJUSTE.
3.1.Ospreçosconstantesdoregistrodepreçosnãoserãoreajustados.
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3.2.Ospreçosregistrados,quandosujeitosacontroleoficial,poderãoserreajustadosnostermoseprazos
fixadospeloórgãocontrolador.
3.3.Odispostonoitemanterioraplicaseigualmente,noscasosdeincidênciadenovosimpostosoutaxase
dealteraçãodasalíquotasdosjáexistentes.
3.4. O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização dos
preçosvigentesatravésdesolicitaçãoformalaoórgãogerenciadorSecretáriaMunicipaldePlanejamentoe
Administração desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido tais
como: lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, matériasprimas,
componentesoudeoutrosdocumentos.
3.5. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença
percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à
época.
3.6.Independentementedasolicitaçãodequetrataoitem3.4,aComissãopoderáaqualquermomento
reduzirospreçosregistrados,deconformidadecomosparâmetrosdepesquisademercadorealizadaou
quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou
internacional,sendoqueonovopreçofixadoseráválidoapartirdapublicaçãonoDiárioOficial.

4.DOSPRAZOS.
4.1.OPrestadorpoderáserconvocadoafirmarascontrataçõesdecorrentesdoregistrodepreçosnoprazo
de 72 (setenta e duas) horas a contar da convocação expedida pelo MUNICÍPIO, podendo este prazo ser
prorrogadoporigualperíodo,desdequeocorramotivojustificadoeaceitopeloMUNICÍPIO.
4.2.Oprazodevalidadedoregistrodepreçosseráde12meses,contadodaassinaturadapresenteata.

5.DOSPAGAMENTOS.
5.1. O pagamento de cada compra será efetuado 15 (quinze) dias após a expedição do termo de
recebimentodefinitivo.
5.2.Opreçoaserpagoseráovigentenadatadopedidoindependentementedopreçoemvigornadatada
entrega.

6.DACONTRATAÇÃO.
6.1.Asobrigaçõesdecorrentesdaprestaçãodeserviçosconstantesdoregistrodepreçosaseremfirmadas
entreoMUNICÍPIOeoCONTRATADOserãoformalizadasatravésdeORDEMDESERVIÇO,observandoseas
condiçõesestabelecidasnoEdital,seusanexosenalegislaçãovigente.
6.2.NahipótesedoCONTRATADOprimeiroclassificadoterseuregistrocancelado,nãoassinar,nãoaceitar
ou não retirar a ordem de serviço no prazo e condições estabelecidos, poderão ser convocados os
fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazêlo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, independentemente da
cominaçãoprevistanoart.81daLeinº8.666/93.

7.DAENTREGAEDOTERMODERECEBIMENTO.
7.1.Oobjetoserárecebidopeloresponsávelondedeveserefetuadaaentrega.
7.2.AcontrataçãosomenteseráconsideradaconcluídamedianteaemissãodeTERMODERECEBIMENTO
DEFINITIVO.
7.3. O prazo para a emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO será de até 3 (três) dias úteis,
contadodorecebimentoprovisório.
7.4.CasooprodutonãocorrespondaaoexigidopeloEdital,consoantesubitemanterior,oFORNECEDOR
deverá providenciar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a sua substituição visando ao
atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital, na Lei nº
8.666/93enoCódigodeDefesadoConsumidor(Leinº8.090/90).
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8.DASPENALIDADES.
8.1. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o FORNECEDOR sujeitarseá às penalidades de
advertência, impedimento temporário de licitar com a Administração Pública Municipal e declaração de
inidoneidade,quepoderãosercumuladascommulta,semprejuízodarescisãocontratualoucancelamento
doregistro.
8.2.Arecusainjustificadadofornecedoremassinaroinstrumentocontratual,dentrodoprazoprevistono
item 4.1 caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitandose à pena de
impedimentotemporárioparalicitarcomaAdministraçãoPúblicaMunicipal,peloprazomáximode2(dois)
anos, contado da data da notificação, bem como multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor
totaldopedido.
8.3.Ocorrendoatrasonaentregadosbensseráaplicadamultade0,3%(zerovírgulatrêsporcento)pordia
deatrasoatéotrigésimodia,sobreovalortotaldopedido.
8.4.Ocorrendoatrasonaentregadosbensseráaplicadamultade0,7%(zerovírgulatrêsporcento)pordia
deatrasoapósotrigésimodia,sobreovalortotaldopedido
8.5.Nodescumprimentodequaisqueroutrascláusulasdocontrato,quenãoimpliquemcumprimentode
prazos,seráaplicadaumamultade10%(dezporcento)dototaldaaquisição.
8.6.Amulta,aplicadaapósregularprocessoadministrativo,serádescontadada(s)fatura(s).

9.DARESCISÃOCONTRATUAL.
9.1.PoderãosermotivoderescisãocontratualashipóteseselencadasnaLeinº8.666/93.
9.2. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo critério,
poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a empresa cumpra
integralmenteacondiçãocontratualinfringida,semprejuízodaincidênciadassançõesprevistasnoEdital,
naLeinº8.666/93enoCódigodeDefesadoConsumidor(Leinº8.090/90).
9.3.Arescisãopoderáserunilateral,amigável(resilição)oujudicial,nostermosecondiçõesprevistasno
art.79daLeinº8.666/93.
9.4.AempresareconheceosdireitosdoMUNICÍPIOnoscasosderescisãoprevistasnosarts.77a80daLei
nº8.666/93.

10.DOCANCELAMENTODOREGISTRODOFORNECEDOR.
10.1.OregistrodoFORNECEDORpoderásercancelado,garantidaapréviadefesa,noprazodecinco(05)
diasúteis,acontardorecebimentodanotificaçãonasseguinteshipóteses:
IpeloMUNICÍPIO,quando:
a)aempresanãocumprirasexigênciascontidasnoeditalouataderegistrodepreços;
b)aempresa,injustificadamente,deixardefirmarocontratodecorrentedoregistrodepreços;
c)aempresadercausaàrescisãoadministrativa,decontratodecorrentedoregistrodepreços,porumdos
motivoselencadosnoart.78eseusincisosdaLeinº8.666/93,alteradapelaLeinº8.883,de06dejulhode
1994;
d)ospreçosregistradosseapresentaremsuperioresaospraticadospelomercado;
e)porrazõesdeinteressepúblico,devidamentefundamentadas,naformadoincisoXII,doart.78daLeinº
8.666/93,alteradapelaLeinº8.883,de06dejulhode1994.
IIpeloempresa,quando,mediantesolicitaçãoporescrito,comprovarestarimpossibilitadodecumpriras
exigênciasdoinstrumentoconvocatórioquedeuorigemaoregistrodepreços.
10.2.Ocancelamentoseráprecedidodeprocessoadministrativoaserexaminadopeloórgãogerenciador,
sendoqueadecisãofinaldeveráserfundamentada.
10.3.AcomunicaçãodocancelamentodoregistrodoFORNECEDOR,noscasosprevistosnoincisoIdoitem
10.1.,seráfeitaporescrito,juntandoseocomprovantederecebimento.
10.4.NocasodoFORNECEDORencontrarseemlugarignorado,incertoouinacessível,acomunicaçãoserá
feitaporpublicaçãonoDiárioOficialdeMilagres,considerandosecanceladooregistrodoFORNECEDORa
partirdoquintodiaútil,contadodapublicação.
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10.5.AsolicitaçãodoFORNECEDORouprestadordeserviçosparacancelamentodoregistrodepreço,não
o desobriga do fornecimento dos produtos ou da prestação dos serviços, até a decisão final do órgão
gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de trinta dias, facultada à Administração a
aplicaçãodaspenalidadesprevistasnoinstrumentoconvocatório,casonãoaceitasasrazõesdopedido.
10.6. Enquanto perdurar o cancelamento, poderão ser realizadas novas licitações para aquisição de bens
constantesdoregistrodepreços.

11.DOFORO.
FicaeleitooforodasituaçãodomunicípiodeMilagres/Bahia,paradirimireventuaisdúvidase/ouconflitos
originados pela presente Ata e pelo futuro contrato, com renúncia a quaisquer outros por mais
privilegiadosquepossamser.

Milagres,04deAgostode2020.




MUNICIPIODEMILAGRES/BASECRETARIAMUNICIPALDEADMINISTRAÇÃO
CezarRotondanoMachadoMariaBethâniaRotondanoM.dosSantos
PrefeitoMunicipalSecretariadeAdministração



LUCASSILVEIRAAMARAL
CNPJn.º32.854.419/000105
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1ª_____________________________________2ª____________________________________
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PREGÃOPRESENCIALPARAREGISTRODEPREÇONº019/2020/SRP
PROCESSOADMINISTRATIVONº085/2020
ATADEREGISTRODEPREÇOSNº051/2020/SRP
VALIDADE:12(doze)MESES

O Município de MILAGRES/BA por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES/BA, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 13.720.263/000117, com sede na Praça do
Comércio,s/n,centro,MILAGRES/BA,representadopeloPrefeitoMunicipal–CezarRotondanoMachado,
brasileiro, solteiro, inscrito no CPF nº 913.277.76553, Identidade Civil nº 563623586, doravante
denominado CONTRATANTE, e de outro a pessoa ERIVAN CONCEIÇÃO LEITE, inscrito no CPF n.º
388.983.81549, situado na Rua das Palmas, nº 5079, Lagoa Duas Irmas, MilagresBahia, doravante
denominadoPrestadordeServiços,firmamapresenteATADEREGISTRODEPREÇO(S),conformedecisão
exarada no Processo Administrativo n.º 085/2020, referente ao Pregão Presencial n.º 019/2020 para
RegistrodePreçosparafuturaeeventuallocaçãodeveículosparaserviradiversasSecretariasMunicipais,
nos termos da Lei 10.520/02, Lei nº 8.666/93, com a alteração dada pela Lei nº 8.883/94, Decreto
Municipalnº450/2013,consoanteasseguintescláusulasecondições:

1.DOOBJETO.
1.1.OobjetodapresenteataéoRegistrodePreçoparaacontrataçãodeempresaoupessoafísicapara
futuraeeventuallocaçãodeveículosparaatenderasnecessidadesdoMunicípiodeMilagresBahia.
1.2.AexistênciadepreçosregistradosnãoobrigaoMUNICÍPIOafirmarascontrataçõesquedelespoderão
advir,semquecaibadireitoàindenizaçãodequalquerespécie.Ficafacultadaautilizaçãodeoutrosmeios,
respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurandose ao
beneficiário do registro preferência em igualdade de condições, de acordo com o art. 7º do Decreto
Municipal.

2.DOPREÇO.
2.1. O preço registrado, as especificações doobjeto, a quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s)estãoemtabelaabaixo.

ITEM
VALOR VALOR
DESCRIÇÃO
Veículo
Km
KM
DIÁRIA
4 CaminhãoPipa
Viagemdiversas


120,00
PorviagemR$120,00

2.2. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas,
emolumentos,contribuiçõesfiscaiseparafiscais),fornecimentodemãodeobraespecializada,leissociais,
administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal e qualquer
despesa,acessóriae/ounecessária,nãoespecificadanesteEdital.

3.DOREAJUSTE.
3.1.Ospreçosconstantesdoregistrodepreçosnãoserãoreajustados.
3.2.Ospreçosregistrados,quandosujeitosacontroleoficial,poderãoserreajustadosnostermoseprazos
fixadospeloórgãocontrolador.
3.3.Odispostonoitemanterioraplicaseigualmente,noscasosdeincidênciadenovosimpostosoutaxase
dealteraçãodasalíquotasdosjáexistentes.
3.4. O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização dos
preçosvigentesatravésdesolicitaçãoformalaoórgãogerenciadorSecretáriaMunicipaldePlanejamentoe
Administração desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido tais
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como: lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, matériasprimas,
componentesoudeoutrosdocumentos.
3.5. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença
percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à
época.
3.6.Independentementedasolicitaçãodequetrataoitem3.4,aComissãopoderáaqualquermomento
reduzirospreçosregistrados,deconformidadecomosparâmetrosdepesquisademercadorealizadaou
quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou
internacional,sendoqueonovopreçofixadoseráválidoapartirdapublicaçãonoDiárioOficial.

4.DOSPRAZOS.
4.1.OPrestadorpoderáserconvocadoafirmarascontrataçõesdecorrentesdoregistrodepreçosnoprazo
de 72 (setenta e duas) horas a contar da convocação expedida pelo MUNICÍPIO, podendo este prazo ser
prorrogadoporigualperíodo,desdequeocorramotivojustificadoeaceitopeloMUNICÍPIO.
4.2.Oprazodevalidadedoregistrodepreçosseráde12meses,contadodaassinaturadapresenteata.

5.DOSPAGAMENTOS.
5.1. O pagamento de cada compra será efetuado 15 (quinze) dias após a expedição do termo de
recebimentodefinitivo.
5.2.Opreçoaserpagoseráovigentenadatadopedidoindependentementedopreçoemvigornadatada
entrega.

6.DACONTRATAÇÃO.
6.1.Asobrigaçõesdecorrentesdaprestaçãodeserviçosconstantesdoregistrodepreçosaseremfirmadas
entreoMUNICÍPIOeoCONTRATADOserãoformalizadasatravésdeORDEMDESERVIÇO,observandoseas
condiçõesestabelecidasnoEdital,seusanexosenalegislaçãovigente.
6.2.NahipótesedoCONTRATADOprimeiroclassificadoterseuregistrocancelado,nãoassinar,nãoaceitar
ou não retirar a ordem de serviço no prazo e condições estabelecidos, poderão ser convocados os
fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazêlo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, independentemente da
cominaçãoprevistanoart.81daLeinº8.666/93.

7.DAENTREGAEDOTERMODERECEBIMENTO.
7.1.Oobjetoserárecebidopeloresponsávelondedeveserefetuadaaentrega.
7.2.AcontrataçãosomenteseráconsideradaconcluídamedianteaemissãodeTERMODERECEBIMENTO
DEFINITIVO.
7.3. O prazo para a emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO será de até 3 (três) dias úteis,
contadodorecebimentoprovisório.
7.4.CasooprodutonãocorrespondaaoexigidopeloEdital,consoantesubitemanterior,oFORNECEDOR
deverá providenciar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a sua substituição visando ao
atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital, na Lei nº
8.666/93enoCódigodeDefesadoConsumidor(Leinº8.090/90).

8.DASPENALIDADES.
8.1. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o FORNECEDOR sujeitarseá às penalidades de
advertência, impedimento temporário de licitar com a Administração Pública Municipal e declaração de
inidoneidade,quepoderãosercumuladascommulta,semprejuízodarescisãocontratualoucancelamento
doregistro.
8.2.Arecusainjustificadadofornecedoremassinaroinstrumentocontratual,dentrodoprazoprevistono
item 4.1 caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitandose à pena de
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impedimentotemporárioparalicitarcomaAdministraçãoPúblicaMunicipal,peloprazomáximode2(dois)
anos, contado da data da notificação, bem como multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor
totaldopedido.
8.3.Ocorrendoatrasonaentregadosbensseráaplicadamultade0,3%(zerovírgulatrêsporcento)pordia
deatrasoatéotrigésimodia,sobreovalortotaldopedido.
8.4.Ocorrendoatrasonaentregadosbensseráaplicadamultade0,7%(zerovírgulatrêsporcento)pordia
deatrasoapósotrigésimodia,sobreovalortotaldopedido
8.5.Nodescumprimentodequaisqueroutrascláusulasdocontrato,quenãoimpliquemcumprimentode
prazos,seráaplicadaumamultade10%(dezporcento)dototaldaaquisição.
8.6.Amulta,aplicadaapósregularprocessoadministrativo,serádescontadada(s)fatura(s).

9.DARESCISÃOCONTRATUAL.
9.1.PoderãosermotivoderescisãocontratualashipóteseselencadasnaLeinº8.666/93.
9.2. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo critério,
poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a empresa cumpra
integralmenteacondiçãocontratualinfringida,semprejuízodaincidênciadassançõesprevistasnoEdital,
naLeinº8.666/93enoCódigodeDefesadoConsumidor(Leinº8.090/90).
9.3.Arescisãopoderáserunilateral,amigável(resilição)oujudicial,nostermosecondiçõesprevistasno
art.79daLeinº8.666/93.
9.4.AempresareconheceosdireitosdoMUNICÍPIOnoscasosderescisãoprevistasnosarts.77a80daLei
nº8.666/93.

10.DOCANCELAMENTODOREGISTRODOFORNECEDOR.
10.1.OregistrodoFORNECEDORpoderásercancelado,garantidaapréviadefesa,noprazodecinco(05)
diasúteis,acontardorecebimentodanotificaçãonasseguinteshipóteses:
IpeloMUNICÍPIO,quando:
a)aempresanãocumprirasexigênciascontidasnoeditalouataderegistrodepreços;
b)aempresa,injustificadamente,deixardefirmarocontratodecorrentedoregistrodepreços;
c)aempresadercausaàrescisãoadministrativa,decontratodecorrentedoregistrodepreços,porumdos
motivoselencadosnoart.78eseusincisosdaLeinº8.666/93,alteradapelaLeinº8.883,de06dejulhode
1994;
d)ospreçosregistradosseapresentaremsuperioresaospraticadospelomercado;
e)porrazõesdeinteressepúblico,devidamentefundamentadas,naformadoincisoXII,doart.78daLeinº
8.666/93,alteradapelaLeinº8.883,de06dejulhode1994.
IIpeloempresa,quando,mediantesolicitaçãoporescrito,comprovarestarimpossibilitadodecumpriras
exigênciasdoinstrumentoconvocatórioquedeuorigemaoregistrodepreços.
10.2.Ocancelamentoseráprecedidodeprocessoadministrativoaserexaminadopeloórgãogerenciador,
sendoqueadecisãofinaldeveráserfundamentada.
10.3.AcomunicaçãodocancelamentodoregistrodoFORNECEDOR,noscasosprevistosnoincisoIdoitem
10.1.,seráfeitaporescrito,juntandoseocomprovantederecebimento.
10.4.NocasodoFORNECEDORencontrarseemlugarignorado,incertoouinacessível,acomunicaçãoserá
feitaporpublicaçãonoDiárioOficialdeMilagres,considerandosecanceladooregistrodoFORNECEDORa
partirdoquintodiaútil,contadodapublicação.
10.5.AsolicitaçãodoFORNECEDORouprestadordeserviçosparacancelamentodoregistrodepreço,não
o desobriga do fornecimento dos produtos ou da prestação dos serviços, até a decisão final do órgão
gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de trinta dias, facultada à Administração a
aplicaçãodaspenalidadesprevistasnoinstrumentoconvocatório,casonãoaceitasasrazõesdopedido.
10.6. Enquanto perdurar o cancelamento, poderão ser realizadas novas licitações para aquisição de bens
constantesdoregistrodepreços.
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11.DOFORO.
FicaeleitooforodasituaçãodomunicípiodeMilagres/Bahia,paradirimireventuaisdúvidase/ouconflitos
originados pela presente Ata e pelo futuro contrato, com renúncia a quaisquer outros por mais
privilegiadosquepossamser.

Milagres,04deAgostode2020.




MUNICIPIODEMILAGRES/BASECRETARIAMUNICIPALDEADMINISTRAÇÃO
CezarRotondanoMachadoMariaBethâniaRotondanoM.dosSantos
PrefeitoMunicipalSecretariadeAdministração
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CPFn.º388.983.81549
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