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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017)

Estado da Bahia

MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA

MUNIZ
FERREIRA

- '
Mumctpal
Prefeitura
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

pneeno PRESENCIAL PARA Nº 029/2017
REGISTRO DE maços
de um lado 0 MUNICÍPIO DE
Aos dois dias do mês de Outubro do ano de dois mil e dezessete, presente
doravante
Sr. Wellington Sena Vieira,
MUNIZ FERREIRA, neste ato representado por seu Prefeito,

AZEVEDO DOS SANTOS
denominado MUNICÍPIO, e do outro a empresa DIONILSON BRUNO
DIONILSDN BRUNO AZEVEDO
TUPINAMBA, representada pelo seu representante legal, Senhor
44.400-00,
Brito nºtª» Camamu, CEP:
DOS SANTOS TUPINAMBA, com sede na Rua Antonio de

, simplesmente denominada de
Nazare/BA, inscrita no CNPJsob () número: 25.087.080/0001—95
DE PREÇOS, conforme decisão
OS
REGISTR
DE
ATA
presente
a
fim'iam
DORES),
FORNECE
ao Pregão

da no dia 03/10/2017, referente
exarada no Processo Administrativo nº 280/2017 e homologa
da Lei Federal 10.520/02, Lei Federal
termos
nos
Preços,
de
Registro
Presencial nº 029/2017 para
consoante

e legislação pertinente,
8.666/93, e do Decreto Municipal de MUNíZ FERREIRA nº 039/2017
as seguintes cláusulas e condições:
1.

OBJETO

dos no Pregão Presencial nº 029/2017,
Li. O objeto desta Ata é o registro dos preços classifica

instrumento, no qual estão
conforme especmcações e condições constantes no Anexo I do mesmo
es a serem provavelmente adquiridas
contemplados o prazo de execução e a estimativa das quantidad
do

e segundo a conveniência
ou utilizadas pela Administração, na medida das suas necessidades
serviço público, e que a este termo integram, como se transcritas.

a partir da data de assinatura
1.2. O prazo de validade do Registro de Preços e' de doze meses, contado
preços

os licitantes que tenham os seus
desta Ata, não sendo admitida prorrogação, durante o qual
s as condições fixadas no edital
observada
es,
contrataçõ
as
Hrmar
a
s
convidado
registrados poderão ser
e nas normas pertinentes.

do Edital do Pregão Presencial
1.3 A(s) contratação(ões) derivadas do registro obedecerão às condições
da Administração, por
critério
a
contrato,
de
termo
do
o
substituiça
a
facultada
029/2017,
nº
8.666/93.
Federal
Lei
da
62
art.
do
condições
as
presentes
que
desde
te,
instrumento equivalen
com outrem, a cessão ou
1,4. É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada

ão da contratada, não
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporaç
aquela com terceiros.
se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por

de preços ncarão à
1.5. Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro
quantidades de que
e
des
oportunida
nas
es
contrataçõ
as
efetue
que
para
disposição da Administração,
necessitar, até o limite estabelecido.
as contratações que deles
1.6. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar
a legislação relativa às
respeitada
meios,
outros
de
utilização
a
facultada
FlCBnÓO'lhe
advir,
poderão
de condições
igualdade
em
preferência
a
registro
do
benenciário
ao
licitações, sendo assegurado

2. PREÇO
Anexo Único desu Ata.
2.1. Os preços a serem praticados encontram-se especificados no
material de consumo, salários,
2.2. Nos preços registrados estão incluidos todos os custos com
da CONTRATADA, como também
pessoal
o
todo
de
trabalhistas
e
rios
previdenciá
sociais,
encargos
inclusive ferramentas, utensílios e
fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados,

equipamentos utilizados, depreciação,

aluguéis, administração,

impostos,

taxas, emolumentos e
M

5,“
,
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pela
amente, se relacionem com o fiel cumprimento
quaisquer outros custos que, direta ou indiret

CONTRATADA das obrigações,

no site
iamento do Registro de Preços disponibilizará
2.3, O órgão ou entidade responsável pelo gerenc
registrados, para orientação dos
preços
os
Bahia
da
Estado
do
RA
FERREI
MUNIZ
oficial do Município de
Municipal.
demais órgãos e entidades da Administração Pública
proposta
da apresentação da proposta inicial ou da nova
24. O preço a ser pago será o vigente na data
da
independentemente do preço em vigor na data
ento,
julgam
do
ão
repetiç
da
quando
apresentada
entrega do objeto.

a. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
dotação
de cada contratação correrão à conta da
3.1. As despesas decorrentes da execução
nte.
solicita
de
entida
ou
orçamentária correspondente a cada órgão

4. CONTRATAÇÃO
ou instrumento equivalente, o licitante deverá manter,
4.1. Como condição para celebração do contrato
s na
Preços todas as condições de habilitação exigida
de
o
Registr
do
e
durante todo o prazo de validad
contratados
serão
não
17
039/20
nº
al
Municip
Decreto
do
licitação, ficando esclarecido que, nos termos
não estejam com documentação regular.
os fornecedores ou prestadores de serviço que
no prazo de
ura da autorização de fornecimento (AFM)
4.2. O fornecedor será convocado para assmat

mento da convocação.
até 10 (dez) dias corridos, contado da data do recebi

Autorização de
ao fornecedor, por escrito, através de
4.3. Os órgãos e entidades solicitarão
quantitativos
os
Preços,
de
o
Registr
do
e
validad
de
do prazo
Fornecimento de Material — AFM, e dentro
máximos
suas necessidades e respeitados os limites
com
acordo
de
s
serviço
ou
is
dos materia

icação das propostas.
estabelecidos neste edital e a ordem de classif

o
s e condições estabelecidas neste edital, poderã
4.4. Os órgãos e entidades, observados os critério
registrados,
preços
seus
tenham
que
dores
fornece
mais
contratar, concomitantemente, com dois ou
ou serviço do licitante e obedecida a ordem de
respeitando-se a capacidade de fornecimento do bem
as.
propost
ivas
respect
das
classificação
o termo de contrato, ou não aceitar ou retirar
4.5. Na hipótese de o fornecedor convocado não assinar
contados da data do recebimento da
corridos
dias
10
de
prazo
o instrumento equivalente AFM, no
es que tenham os seus preços
licitant
demais
os
convocação, a Administração poderá chamar
e propor a contratação do fornecimento dos
ação,
classinc
de
ordem
a
endo
obedec
dos,
registra
apresentados pelo primeiro colocado, respeitado o
materiais ou dos serviços registrados pelos preços
prejuízo das sanções previstas na Lei Federal
sem
17
039/20
nº
al
disposto no Decreto Municip
10.520/02 e 8566/93.
em a contratação pelos preços apresentados pelo
4.6, Na hipótese de os demais licitantes não aceitar
os demais licitantes, respeitada a ordem de
ar
contrat
poderá
tração
Adminis
a
o,
colocad
primeiro
sejam compatíveis com a média
desde que os mesmos
classificação, pelo preço por eles apresentados,
autos.
de mercado, o que deverá ser comprovado nos

ntante
ento equivalente deverá ser realizada pelo represe
4.7. A assinatura do contrato ou do instrum
expressos.
poderes
com
rio
mandatá
ou
a
empres
da
legal

o de Preços estão sujeitos às regras previstas na
4.8. Os contratos celebrados em decorrência do Registr
prazos de vigência.
Lei nº 10.520/02 e 8566/93, inclusive quanto aos

em Ata não implica em revisão dos preços dos
4.8.1. A alteração ou revisão de preços registrados
de requeriment formal do
respectivo Registro de Preços, a qual dependerá

contratos decorrentes do

,
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interessado, quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação
que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria

Administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
4.8.2. O fornecedor ou prestador de serviços fica obrigado a aceitar nas mesmas condições constantes
na Ata de Registro de Preço, os acréscimos ou supressões nos quantitativos registrados, limitados a
25% (vinte e cinco por cento) da quantidade Iicitada para cada ITEM registrado.
4.9. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os
contratantes.

5. CONDIÇõES DE PAGAMENTO

5.1.0 pagamento devido à empresa vencedora do certame será efetuado, através de crédito em conta
corrente, no prazo de até30 dias corridos contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e
depois de atestada pelo Contratante o recebimento definitivo do objeto licitado, cujo prazo de entrega

será de até 02 dias úteis contados da data de recebimento da AFM.
5.2, Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
fonnulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o nzer,

5.3. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partira da regularização
da pendência por parte da contratada.
5.4. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será

calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de
acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempo/'e,

5.5. Em conformidade com o art. 40 da Federal 8.666/93, nas compras para entrega imediata, assim
entendidas aquelas com prazo de entrega até quinze dias contados da data da celebração do ajuste,
sera dispensada a atualização dnanceira correspondente ao período compreendido entre as datas do
adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que não superior a quinze dias.

6.

MANUTENÇÃO DAS CONDIÇõES DA PROPOSTA — REAJUSTAMENTO E REVISÃO

6.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições previstas no
art. 65 da Lei Federal 8.666/93.

6.2, A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do beneficiário do registro,
ou por iniciativa da Administração, nos termos Decreto Municipal 039/2017, em decorrência de eventual
redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve os preços dos serviços ou bens
registrados, devendo o órgão gerenciador da Ata promover as necessárias modificações, compondo
novo quadro de preços e disponibilizando—o no site oficial do Município de MUNIZ FERREIRA.

63. Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar—se superior ao praticado no mercado
o órgão gerenciador deverá:

I - oonvocar o fornecedor visando a negociação para a redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado;
II - liberar o fornecedor do compromisso assumido, na hipótese em que resultar
frustrada a negociação;
III - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante

requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o orgão gerenciador
poderá:
133.0 — A),
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I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, se Confirmado a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação ocorrer antes
do pedido de fornecimento;
II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
III » instaurar processo administrativo para aplicação de sanção, quando o fornecedor
de material ou o prestador de serviço, detentor de preço registrado, não honrar os

compromissos assumidos em decorrência das Autorizações de Fornecimento de
Material — AFM e Autorizações de Fornecimento de Serviço — APS, respectivamente,
para as quais tenha sido convocado até a data da solicitação de negociação ºu
cancelamento do preço registrado, ou não comprovar a veracidade das alegações
apresentadas no pleito de negociação.
6.5. No processo de negociação, o fornecedor ou o prestador de serviços somente poderá apresentar
novo preço para o ITEM de sua proposta comercial que teve preço classificado na respectiva licitação

para o Registro de Preços.
6.5.1. Não havendo êxito nas negociações, () órgão gerenciador deverá proceder à suspensão do ITEM
em da Ata de Registro de Preços, liberando os órgãos e entidades para a adoção das medidas
necessárias para a contratação do ITEM.
6.6. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser revistos nos termos e prazos

fixados pelo órgão controlador.
6.7. A alteração ou revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão dos preços dos
contratos decorrentes do respectivo Registro de Preços, a qual dependerá de requerimento formal do
interessado, quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação
que comprove o desequilíbrio econômico—financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria

Administração quando coiimar recompor o preço que se tornou excessivo.
6.8. Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se apresentem superiores aos de mercado.

7. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1, Competirá ao Contratante e ao Órgão Gerenciador do Registro de Preços proceder ao
acompanhamento da execução do contrato, Hcando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial,
da fiscalização do Contratante não eximirá à Contratada de total responsabilidade na execução do

contrato.
7.2 O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 73 da Lei Federal 8.666/93, sendo
certo que esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do
órgão ou entidade contratante, considerar-se-a' definitivamente aceito pela Administração o objeto
contratado, para todos os efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada.

7.3 Nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimento far—se—á mediante termo
circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.

7.4. O contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer promoção de fornecimento em desacordo
com as especificações do objeto da licitação.
7.5 O fornecedor se comprometerá a atender com presteza às reclamações sobre a qualidade e
pontualidade do fornecimento, providenciando sua imediata correção, sem ônus para o Município.
7.6. Em caso de divergência entre a AFM e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente

entregues, o Fornecedor será notificado para retira—los imediatamente, sendo a ocorrência comunicada
ao Orgão Gerenciador do Registro de Preços para adoção das providências cabíveis.
& PENALIDADES
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8.1. Constituem'ilicitos administrativos as condutas previstas nos arts. 89 a 99 da Lei Federal 8.666/93,
sujeitando-se os infratores as cominações legais, especialmente as definidas no art, 87 do mesmo
diploma, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
8.2. O não fornecimento dos materiais solicitados, inclusive por atraso injustificado na entrega dos

materiais, sujeitará o fornecedor a multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da
infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
I-

10% (dez

por cento) sobre o valor do pedido, em caso de descumprimento total da

obrigação;
II «

0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte
do fornecimento ou serviço não realizado;

III-

0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não
realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

8.2.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinde unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
8.2.2.

A multa será aplicada apos regular processo administrativo, podendo ser descontada do crédito

pendente de pagamento ao fornecedor e, se for o Caso, cobrada judicialmente pela Administração

Pública Municipal.
8.2.3. As multas previstas neste item não têm caráter compensatórlo & o seu pagamento não eximirá
o fornecedor da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
8.3. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar & licitar e impedimento
de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nos artigos 88 a 99 da Lei
Federal 8.666/93.

8.4 Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade da
falta, os prejuizos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato.
8.5. O registro de preço do fornecedor ou do prestador de serviços poderá ser cancelado, sem prejuízo
das sanções previstas na Lei nº 8.666/93, garantida prévia e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias
Úteis a contar da data do recebimento da notincação, quando:

I - não forem cumpridas as exigências contidas no Edital ou na Ata de Registro de Preços;
II - injustiôcadamente, () fornecedor ou prestador de serviço deixar de firmar o contrato ou
instrumento equivalente decorrente do Registro de Preços;
III - o fornecedor ou prestador de serviço der causa a rescisão administrativa de contrato,
decorrente do Registro de Preços, por um dos motivos elencados nos incisos do artigo 78 da Lei
Federal 8.666/93.

9. RESCISÃO
9.1. Em consonância com o artigo 15 da Lei Federal 8.666/93, o registro poderá ser cancelado por
inidoneidade superveniente ou comportamento irregular do beneficiário, ou, ainda, no caso de
substancial alteração das condições do mercado.

92. Os preços registrados poderão ser suspensos temporariamente ou cancelados pela Administração,
nas seguintes hipóteses:
[ - quando se tornarem superiores aos praticados no mercado;
[1 — por razões de interesse público, devidamente fundamentadas.

Jª',
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9.2.1.

A comunicação do cancelamento do preço registrado do fornecedor ou prestador de serviços,

nas hipóteses previstas neste item será feita por escrito, juntando—se o comprovante nos autos que

deram origem ao Registro de Preços.
9.2.2.

Antes da suspensão ou cancelamento, a Administração poderá proceder à negociação com o

fornecedor ou prestador de serviços, visando à revisão para a redução do preço registrado a lim de

compatibilizá-lo com os praticados no mercado.
9.2.3. No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do fornecedor ou prestador de serviço, a
comunicação será feita mediante publicação no Diário Oficial dos Municípios, considerando cancelado 0
preço registrado a partir da data da publicação.

9.3. O fornecedor ou o prestador de serviços poderá solicitar o cancelamento do preço registrado,
mediante justificativa escrita, por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela
Administração, que comprove a impossibilidade temporária ou definitiva de cumprir as exigências deste
instrumento convocatório.
9.3.1. A apreciação do pedido deve ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias, durante o qual o

beneficiário do registro flCã obrigado a garantir o fornecimento do material ou a execução dos serviços,
sendo que este prazo poderá ser prorrogado, caso haja necessidade de diligência para complementar a
análise do pleito.
10. VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO
Integra a presente Ata, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no
processo licitatório referido no preâmbulo constante do Edital e nos seus anexos.
11. FORO
As partes elegem o Foro da Cidade de MUNIZ FERREIRA, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da presente Ata
de Registro de Preços.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e

forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.
MUNIZ FERREIRA, E

de Outubro de 2017.

MUNICIP O DE MUNIZ FERREIRA

fada.. Ãum VEM .fíxv .A— zéa Auf-ªo %% “JJ

omnnson BRUNO AZEVEDO Dos SANTOS TuprlvAMBA
TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

É
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ANEXO I

FORNECEDORA:
DIONILSON BRUNO AZEVEDO DOS SANTOS TUPINAMBÁ, CNPJ:
25.087,080/0001—95, vencedora do aludido pregão, com o valor Global de R$31.176,00
(trinta e um mil cento e setenta e seis reais), referente ao LOTE II.

ITEM

UNID

PREÇO
MÉDIO

'

QUANT

VAtOR
TOTAL

MARCA

1

ÁGUA MINERAL DE 20 LT

UND

9,00

1000

9.000,00

FRESCA

2

ÁGUA MINERAL DE 200 Ml.

UND

26,72

800

21.376,00

DIAS
DAVlLAS

800

800,00

DlAS
DAVILAS

!

3

ÁGUA MINERAL DE 500 ML

UND

1,00

Total R$

31.176,00

©_ LE ."!“
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL PARA nº 029/2017
REGISTRO DE maços
nos dois dias do me: de Outubro do ano de dois mil e dezessete, presente de um lado 0 MUNICÍPIO DE
MUNIZ FERREIRA, neste ato represenmdo por seu Prefeito, Sr. Weilington Serra Vieira, doravante
denominado MUNICÍPIO, e do outro a emprsa IIS DISTRIBUIDORA DE GAS E BEBIDAS LTDA,

representada pelo seu repraentante legal, Senhor SILVIO DE ANDRADE BITTENCOURT, com sede
na R 04 Loteamento Industrial, nº267ª, Lote 13, Quadra 0, Cond. Porto Seoo, Santo Antônio de Jesus,
inscrita

no

CNPJ

sob

o

número

03.765018/0001-72,

simplesmente

denominada

de

FORNECEDOR(E), Entram a presente ATA DE REGISTROS DE PREÇOS, conforme decisão
exarada no Processo Administrativo nº 280/2017 e homoiogada no dia 03/10/2017, referente ao Pregão
Presencíai nº 029/2017 para Registro de Preços, nos temas da Lei Federal 10.520/02, Lei Federal
8.666/93, e do Decreto Municipal de MUNIZ FERRHRA nº 039/2017 e legislação pertinente, consoante

as seguintes cláusulas e oondiçõa:
1. OBJETO
1.1. O objeto data Ala é o registro dos preços classificados no Pregão Presencial nº 029/2017,
conforme espediicagões e condições constantes no Anexo I do mesmo instrumento, no qual estão
contemplados o prazo de execução e a estimativa das quantidada a mrem provavelmente adquiridas
ou utilizadas pela Administração, na medida das suas necessidades e segundo a conveniência do
serviço público, e que a este termo integram, como se transcritas.
1.2. O prazo de validade do Registro de Preços e' de doze ms, contado a partir da data de assinatura

desta Ata, não sendo admitida prorrogação, durante o qual os licitantes que tenham os seus preços
registrados poderão ser convidados a limiar as contratações, observadas as condições fixadas no edital
e nas normas pertinents.

1.3 A(s) oontrataçãdões) derivadas do registro obedecerão às condições do Edital do Pregão Presencial
nº 029/2017, facuitada a substituição do termo de contrato, a critério da Administração, por
instrumento equlvalente, desde que presentes as condições do art. 62 da Lei Federal 8.666/93.

1.4. É vedada a suboontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não
se rsponsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.

1.5. Durante seu prazo de validade, as propostas seiecionadas no registro de preços Ficarão à
disposição da Administração, para que efetue as contrataçõs nas oportunidades e quantidades de que
necessitar, até o limite estabelecido.
1.6. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles
poderão advir, ficando-Ihe facuttada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às
iicilaçõs, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições

2. PREÇO
2.1. Os preços a serem praticados encontram—se especificados no Anexo único desta Ata.

2.2. Nos preços registrados estão incluídos todos os custos com material de consumo, salários,
encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também
fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e
equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e
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quaisquer outros custos que, direta ou indiret
amente, se relacionem com o fiel cumprimento
pela
CONTRATADA das obrigações.
2.3. O órgão ou entidade responsável pelo gerenc
iamento do Registro de Preços disponibilizará no
site
Oficial do Municipio de MUNIZ FERREIRA do Estado
da Bahia os preços registrados, para orientação
dos
demais órgãos e entidades da Administração Pública
Municipal.
2.4. O preço a ser pago será o vigente na data da
apresentação da proposta inicial ou da nova propost
a
apresentada quando da repetição do julgamento,
independentemente do preço em vigor na data da
entrega do Objeto.

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1.

As despesas decorre

ntes da execução de cada contratação correrã
o à conta da dotação
orçamentária correspondente a rada órgão ou entidad
e solicitante.

4. CONTRATAÇÃO
4.1. Como condição para celebração do contrato
ou instrumento equivalente, o licitante deverá manter,
durante todo O prazo de validade do Registro de
Preços todas as condições de habilitação exigidas
na
licitação, fia-Indo esclarecido que, nos termos do
Decreto Municipal nº 039/2017 não serão contrat
ados
os fornecedores ou matadores de serviço que não
estejam com documentaào regular.
4.2. O fornecedor será convocado para assinatura
da autorização de fomeclmento (AFM) no prazo de
até 10 (dez) dias corridos, contado da data do recebim
ento da convocação.

4.3. Os órgãos e entidades solicitarão ao fornece
dor, por escriba, através de Autorização de
Fornecimento de Material — AFM, e dentro

do prazo de validade do Registro de Preços, os quantit
ativos
dos materiais ou serviços de acode com suas
necessidades e respeitados os limites máximo
s
estabelecidos neste editai e a ordem de classificação
das propostas.
4.4. Os órgãos e entidades, observados os critério
s e oondioõs estabel

ecidas neste edital, poderão
contratar, concomitantemente, com dois
ou mais fornecedores que tenham seus
preços registrados,
respeitando-se

a capacidade de fornecimento do bem ou serviço
do licitante e obedecida a ordem de
classificação das respectivas pro
.

4.5. Na hipótse de O fornecedor convoc

ado não assinar O termo de contrato, ou não
aceitar Ou retirar
O instrumento equivalente AFM, nO prazo
de 10 dias corridos contados da data
do recebimento da
convocação,

a Administração poderá chamar os demais
licitantes que tenham os seus preços
registrados, obedecendo a ordem de classif
icação, e propor a contratação do fornec
imento dos
materiais ou dos serviços registrados pelos preços
apresentados pelo primeiro colocado, respeitado
o

4.6. Na hipótese de Os dema'E licitantes não
aceitarem a contratação pelos preços apresentados
pelo
primeiro colocado, a Administração poderá contrat
ar os demais licitantes, respeitada a ordem de
classificação, pelo preço por ele: apresentados,
desde que Os mesmos sejam compatíveis com
a média
de mercado, o que deverá ser comprovado nos
autos.
4.7. A assinatura do contrato ou do insturnento
equivalente deverá ser realizada pelo representante
legal da empresa ou mandatário com poderes express
os.
4.8. Os contratos celebrados em decorrência do
Registro de Preços estão sujeitos às regras previst
as na
Lei nº 10.520/02 e 8.666/93, inclusiv
e quanto aos prazos de vigência.

4.8.1. A alteração ou revisão de preços registr
ados em Ata não implica em revisão dos preços
dos
contratos decorrentes do respectivo Registro
de Preços, a qual dependerá de requerimento
formal do
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interessado, quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente,
instruído com a documentação

que comprove o desequilíbrio econômico—financeiro do contrato, devendo
ser instaurada pela própria
Administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.

4.8.2. O fornecedor ou prestador de servicos fica obrigado a aceitar nas mesmas
condições constantes
na Ata de Registro de Preço, os acréscimos ou supressões nos quantitativos
registrados, limitados a
25% (vinte e cinco por cento) da quantidade liciiada para cada lTEM registrado.
4.9. As suprasões poderão ser superiores a 25%, desde que haja multado
de acordo entre os
contratantes.

s. CDNDIÇõES DE PAGAMENTO
5.1.0 pagamento devido à empresa vencedora do certame será efetuado, através
de crédito em conta
corrente, no prazo de até30 dias corridos contados a partir da apresentação da
Nota Fiscal/Fatura e
depois de atstada pelo Contratante :: recebimento definitivo do objeto licitado,
cujo prazo de entrega
será de até 02 dias úteis contados da data de recebimento da AFM.

5.2. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipaçã
o de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente
que assim o nzer.
5.3. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá
a partira da regularização
da pendência por parte da contratada.
5.4. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Adminisb'ação,
em caso de mora, será
calculada considerando a data do vencimento da Nola Fiscal/Fatura e do seu
efetivo pagamento, de
acordo com a variação do INPC do IBGE pm rala tempere.

5.5. Em conformidade com o art. 40 da Federal 8.666/93,nas compras para
entrega imediata, assim
entendidas aquelas com prazo de entrega até quinze dias contados da dala
da celebração do ajuste,
será dispensada a atualização financeira correspondente ao período compreend
uo entre as datas do
adimplemento e & prevista para o pagamento, desde que não superior a quinze
dias.

6.

MANUTENÇÃO DAS CONDIÇõES DA PROPOSTA — REAJUSTAMENTO
E REVISÃO

6.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecida
s as disposições previstas no
art. 65 da Lei Federal 8.666/93.

6.2. A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada a
pedido do beneficiário do registro,
ou por iniciativa da Administração, nos temos Decreto Municipal 039/2017,
em decorrência de eventual
redução
daquela; praticados no mercado, ou de fato que eleve os preços
dos serviços ou

bens
registrados, devendo o órgão gerenciador da Ata promover as necessári
as modificações, compondo
novo quadro de preços e disponibilizando—o no site oficial do Município de
MUNIZ FERREIRA.
6.3. Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao praticado no mercado

o órgão gerenciador deverá:
: - convocar o fornecedor visando a negociação para a redução
de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado;
II - liberar o fornecedor do compromisso assumido, na hip—fim.;
em que resulhr
,. A

frustrada a negoclaúo;

Ill - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade
de negociação.

Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromiss
o, o órgão gerenciador
poderá:
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I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, se confirmado a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação ocorrer antes
do pedido de fornecimento;
II - convocar os demªis fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
III - instaurar processo administrativo para aplicação de sanção, quando o fornecedor
de material ou o prestador de serviço, detentor de preço registrado, não honrar os
compromissos assumidos em decorrência das Autorizações de Fornecimento de
Material — AFM e Autorizações de Fornecimento de Serviço — APS, respectivamente,
para as quais tenha sido convocado até a data da solicitação de negociação ou
cancelamento do preço registrado, ou não comprovar a veracidade das alegações
apresentadas no pleito de negociação.

6.5. No uma de negociação, o fornecedor ou o prestador de serviços somente poderá apresentar
licitação
novo preço para :: ITEM de sua proposta comercial que teve preço classificado na respectiva

para o Registro de Preços.
6.5.1. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à suspensão do ITEM
em da Ata de Registro de Preços, liberando os órgãos e entidades para a adoção das medidas
necessárias para a contratação do ITEM.
e prazos
6.6. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser revistos nos termos

fixados pelo órgão controlador.
6.7. A alteração ou revisão de preços regiso'ados em Ata não implica em revisão dos pms dos
contratos decorrentes do respectivo Registo de Preços, a qual dependerá de requerimento fom1al do
interessado, quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação

que comprove o dsequilíbrio eoonõmico—hnanoeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria
Administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
6.8. Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se apresentem superiores aos de mercado.
7. FISCALIZAÇÃO oo CONTRATO E RECEBIMENTO oo OBJETO

7.1. Competirá ao Contratante e ao Órgão Gerenciador do Registro de Preços proceder ao
acompanhamento da execução do contrato, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial,
da fiscalização do Contratante não eximirá à Contratada de total responsabilidade na execução do

contrato.
7.2 O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 73 da Lei Federal 8.666/93, sendo
certo que esgo'ado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do
órgão ou entidade contmtante, oonsiderar—se—á definitivamente aceito pela Administração o objeto
contratado, para todos os efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada.

7.3 Nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimento far—se—á mediante termo
circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.

7,4. O contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento em desacordo
com as especiiicaçõei do objeto da licitação.
7.5 O fomeoedor se comprometem a atender com presteza às reclamações sobre a qualidade &
pontualidade do fornecimento, providenciando sua imediata correção, sem ônus para o Município.

7.6. Em caso de divergência entre a AFM e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente
entregues, o Fornecedor será notilicado para retirá-ios imediatamente, sendo a ocorrência comunicada
ao Orgao Gerenciador do Registro de Preços para adoção das providências cabíveis.
8. PENALIDADES
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8.1. Constituem ilídtos administrativos as condutas previstas nos arts. 89 a 99 da Lei Federal 8.566/93,

sujeitando-se os infratores às cominações legais, especialmente as deiinidas no art. 87 do mesmo
diploma, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
8.2. O não fornecimento dos materiais solicitados, inclusive por atraso injustificado na entrega dos
materiais, sujeitará o fornecedor a multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da
infração, obedecidos os seguintes limita máximos:
I—

10% (dez por cento) sobre o valor do pedido, em caso de descumprimento total da
'
obrigação;

II —

0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte
do fornecimento ou senn'ço não reaiízado;

III -

0,7% (sete décimºs por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não
realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

8.2.1. A multa a que se refere ste item não impede que a Administração r&cinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.

8.2.2.

A multa será aplicada após reguiar proceeso administrativo, podendo ser descontada do crédito

pendente de pagamento ao fornecedor e, se for o caso, cobrada judicialmente pela Administração
Pública Municipal.

8.2.3.

As multas previstas neste item não têm caráter compensatória e o seu pagamento não eximirc'i

o fornecedor da responsabiiidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
8.3. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento
de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nos artigos 88 a 99 da Lei
Federal 8.666/93.
8.4 Para a apiicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade da
falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidêno'a na prática cio ato.

8.5. 0 registro de preço do fornecedor ou do Drãmdor de serviços poderá ser cancelado, sem prejuízo
das sançõs previstas na Lei nº 8556/93, garantida prévia e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis a contar da data do recebimento da notificação, quando:

I — não forem cumpridas as exigências contidas no Edital ou na Ata de Registro de Preços;
II - ínjustiiicadamente, o fornecedor ou promotor de serviço deixarde timiar o contrato ou
instrumento equivalente decorrente do Registro de Preços;
III - o fornecedor ou prestador de servico der causa à rescisão administrativa de contrato,
decorrente do Registro de Preços, por um dos motivos elencados nos incisos do artigo 78 da Lei
Federal 8.666/93.

9. Rsscrsio
9.1. Em consonância com o arb'go 15 da Lei Federal 8.666/93, o registro poderá ser cancelado por
inidoneidade superveniente ou comportamento irregular do beneficiário, ou, ainda, no caso de
substancial alteração das condições do mercado.

9.2. Os preços registrados poderão ser suspensos temporariamente ou cancelados pela Administração,
nas seguintes hipóteses:
I - quando se tornarem superiora aos praticados no mercado;

II — por razões de interesse púbiioo, devidamente fundamentadas.
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9.2.1. A mmunimção do cancelamento do preço registrado do fornecedor ou prestador de serviços,
que
nas hipóteses previstas neste item será feita por acrito, juniando-se o comprovante nos autos
deram origem ao Registro de Preços.
com o
9.2.2. Antes da suspensão ou cancelamento, a Administração poderá proceder à negociação
a fim de
fomeoedor ou matador de serviços, visando à revisão para a redução do preço registrado
compatibilizá-Io com os praticados no mercado.

de serviço, a
9.2.3. No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do fornecedor ou prestador
cancelado o
comunicação será feita mediante publicação no Diário Oficial dos Municípios, considerando
preço registrado a partir da data da publicação.
registrado,
9.3. O fornecedor ou o prestador de serviços poderá solicitar o cancelamento do preço
aceito pela
mediante justificativa scrila, por motivo justo decorrente de fato superveniente e
as exigências deste
Adminisuação, que comprove a impossibilidade temporária ou definitiva de cumprir
instrumento convocatório.
o qual o
9.3.1. A apreciação do pedido deve ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias, durante
serviços,
dos
execução
a
ou
material
do
fornecimento
o
garantir
a
obrigado
fica
beneficiário do registro
complementar a
sendo que este prazo poderá ser pronogado, caso haja necessidade de diligência para
análise do pleito.

1o. vmcuuçio A0 sor-m. os ucrmçÃo
no
Integra a presente Ata, como se neie estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabeiecidas
processo licitatório referido no preâmbulo oonstante do Edital e nos seus anexos.
11. FORO

As partes elegem o Foro da Cidade de MUNIZ FERREIRA, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre
Ala
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da presente
de Registro de Preços.

E, por estarem assim justos e contratados, Entram o pmente termo em 02 (duas) vias de igual teor e
forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado oonfomie.
MUNIZ FERREI '

ª.

-

' ' - ubro de 2017.

TESTEMUNHA

%
TESTEMUNHA
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? Estadotda Bahia
/ MUNICIPIO DE MUNIZ FERREIRA
» 'ª'—“ª'"

marmita DE

Fªllªªh

Prefeitura Municipal

ClDàDi ao em um:

Anexo [

FORNECEDORA: JLS DISTRIBUIDORA DE GÁS E BEBIDAS LTDA, vencedora do aludido
pregão, com o valor Global de R$29.250,00 (vinte e nove mil duzentos e cinquenta reais),
referente ao LOTE ].

ITEM
1

RECARGA DE GÁS DE BGTIJÃO
LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG
Total R$

UND

PREÇO
MÉDIO

UND

65,00

QUANT
450

VALOR
TOTAL

MARCA

29.250,00

BUTANO
29.250,00
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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA (PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017)

MDQ DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira

,

Comissão Permanente de Licitação

"

ATA DE CONTINUAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO
PROPOSTAS
DO PREGÃO PRESENCIAL NºOll 2017.

E JULGAMENTO DAS MELHORES

horas e
Aos quatorze dias do mês de setembro ano de dois mil e dezessete, às oito
Muniz
cinquenta e seis minutos, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de
Ferreira, situada

na

Praça ACM Júnior,

168, Centro,

Muniz

Ferreira,

reuniu—se a

o
Pregoeira Oficial, Elisane Borges dos Santos, e sua Equipe de Apoio, estando
para o
Procurador do Município Rafael Miranda de Souza OAB/BA Nº 48870,
de nº
recebimento abertura e julgamento das propostas relativas ao Pregão Presencial
TE ESCOLAR E
011/2017, objetivando: EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM TRANSPOR

LOCAÇÃO

VEICULOS

DE

COM

MOTORISTA,

ATENDER

PARA

DEMANDA

A

consta no
OPERACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA, conforme

nº.
Anexo I do edital de licitação e mediante condições estabelecidas na Lei Federal
devida
a
dada
Foi
8.666/93.
10.520/02 e, subsidiariamente, na Lei Federal nº.
site
do
através
certame
do
continuidade
a
para
publicidade

http:/Ipmmunizferreirabajrnorensaºficialnrg/ZOU/w/llj

1530.

Edição

Ato
Compareceram ao certame treze empresas conforme folha de frequência.
as
credenciad
já
empresas
das
ntes
representa
de
do
credencian
o
iniciamos
continuo

que mandaram outros representantes, são estes:

Nº
' Dl

.

REPRESENTANTE

'

Empresas "

AMUNDURUCA TRANSPORTES LTDA EPP

Guimarães

Anderson
Munduruca

CNPJ: 15.3161717/0001—14

CPF: 070.452.205-53
02

CONSTRUCOES E TRANSPORTES GSZ LTDA ME
CNPJ: 03.449,283/000141

Antoniolosé de Souza
CPF: 435.194.664-49

_Empresa credenciada que não_participou do Zª sessão e está presente nesta sessão.
i 01

*

: ETHAN

SOLUÇÓES

EMPREENDIMENTOS

E

Carolina Santos Pereira

CPF: 844.339.145-68

LTDA—M€
CN PJ'. 17.338.655/0001-77

Após análise das Propostas de Preços pela Pregoeira, Equipe de Apoio e demais
responsáveis pela avaliação das propostas, foi constatado que as empresas: M.
PINHEIRO

CONSTRUCOES

E

SERVIÇOS

LTDA-ME,

CNPJ:

06.096.SOZI0001—44

apresentou seu preço mensal no valor de R$51.633,60 (cinquenta e um mil seiscentos
e trinta e três reais e sessenta centavos); AMUNDURUCA TRANSPORTES LTDA EPP,

CNPJ: 15.316.717/0001-14 apresentou seu preço mensal no valor de R$83.979,50
(oitenta e três mil novecentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos); VTE —
VARZEDO TRANSPORTES LTDA — ME, CNPJ: 10.584527/0001-64 apresentou seu

preço mensal no valor de 581.444,00 (oitenta e um mil quatrocentos e quarenta e

55% i
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VDO DA BAHIA
ra
Prefeitura Municipal de Muniz Ferrei
Comissão Permanente de Licitação
TURISMO

TRANSPORTE

TRANSCOSTA

reais);

quatro

CNPJ:

LTDA-EPP,

mensal no valor de R$281.219,96
12.069.133/0001-01 apresentou seu preço
ove reais e noventa e seis centavos);
dezen
e
os
duzent
mil
(duzentos e oitenta e um
RBR

EMPREENDIMENTOS

PATRIMONIAIS

LTDA-ME,

CNPJ:

12.357109/0001—96

e
R$130.621,26 (cento e trinta mil seiscentos
apresentou seu preço mensal no valor de
—
LTDA
S
PORTE
NAL SERVIÇOS E TRANS
vinte e um reais e vinte seis centavos); NACIO
R$
ntou seu preço mensal no valor de
aprese
001—52
.066/0
16.869
CNPJ:
,
ME
ta centavos)
sessen
e
reais
oito
e
trinta
e
tos
trezen
115.338,60 (cento e quinze mil
ados iNEXEQUiVEIS, do valor estimado pela
sendo esses valores constatados e declar

Administração.
empresas: JML TRANSPORTES EPP, CNPJ:
Foi constatada também as propostas das
CNPJ:
ME,
—
LTDA
EENDIMENTOS

14.232.895/0001-02,

EMPR

POSATO

- ME,
OES SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
11.211.475/0001-43; ALMEIDA LOCAÇ
CNPJ:
ME,
—
LTDA
OS
EVENT
E
E SERVIÇOS
CNPJ: 21.596Á67/0001-16; CTE CIDAD
ÃO LTDA, CNPJ:
TRUÇ
CONS
E
PORTE
TRANS
S
17.162071/0001—93; VIEIRA SANTO
ME, CNPJ:
P. E EMPREENDIMENTOS LTDA —
12.566,446/0001—67; GOMES TRANS
CNPJ:
LTDA,
ÇOS
SERVI
E
COES
REPRESENTA
GHR
22.838,229/0001-32;
CNPJ: 03.360,489/0001-09;
-ME,
EIRELl
S
PORTE
TRANS
A
10.838077/0001-99; TBAHI
001-90;
PORTES EIRELI ME, CNPJ: 04390595/0
UNIÃO EMPREENDIMENTOS E TRANS
DIJAM
-60;
/0001
8.173
07,81
CNPJ:
EPP,
LTDA
T 1 TRANSPORTES E CONSTRUCOES
.007/0001-08, Estão com
20.364
CNPJ:
ME,
LTDAw
TOS
IMEN
SERVIÇOS E EMPREEND

. impondo assim a desclassificação das
erros nas planilhas de proposta de precos

mesmas.
RUÇÓES E TRANSPORTES GSZ LTDA Também foi constatado que a empresa CONST
planilha de custos, a empresa S.A.S
ntou
aprese
não
ME, CNPJ: 03.449283/0001-41,
SERVIÇOS

E

TRANSPORTES

LTDA —

ME,

04.849348/0001—77

CNPJ:

apresentou

CIO, REPRESENTACOES, SERVIÇOS E
proposta alternativa e SOL DOURADO COMER

TRANSPORTES

CNPJ:

EiRELl,

11.962.077/0001-69

empresa

normal

com

BDI

de

ação das mesmas.
empresa simples, também impondo a desclassific
suas respectivas exequibilidades, foram
Analisadas as propostas de preços e as
Classificadas as seguintes empresas:

Nº EMPRESAS

,

,,,.)

i,

ªltº????
INICIALMENSAL

DE
COMÉRCIO
SANTOS ANDRADE
CNPJ:
ME,
LTDA—
LOS
01 VEÍCU
31972320/0001—83
CANAÃ CONSULTORIA LTDA-ME, CNPJ:
02

__03

79.951,64

319.846,56

90.837,10

363.348,40

251.448,130/0001-50

TURISMO
TRANSPORTES
BAMBUZAL
LTDA-EPP, CNPJ: 07383341/0001-09

91'718'00

366'872'00

ª

as:
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O DA BAHIA

«rª-_; 7

ra
Prefeitura Municipal de Muniz Ferrei
_ Comissão Permanente de Licitação

preços
a às licitantes sobre as propostas de
Nesse passo, foi franqueada a palavr
apresentadas.
17.338.655/0001EENDIMENTO LTDA — ME, CNPJ:
A empresa ETHAN SOLUCOES EMPR
valor estimado

sas que estão abaixo de 30% do
77 solicita a desclassificação das empre
preço
desclassificou outras empresas por
são
do edital uma vez que a' comis
LOS LTDA-ME, CNPJ:

COMÉRCIO DE VEÍCU
inexequível, classificando SANTOS ANDRADE
CNPJ: 24.448.130/0001—50,
ULTORIA LTDA—ME,
21.972320/0001-83, CANAÃ CONS
09 com
LTDA—EPP, CNPJ: 07.383341/0001—
SMO
TURI
BAM BUZAL TRANSPORTES

o

preço inferior a 30%.
COES
o pleito de empresa ETHAN SOLU
A comissão de Licitação, analisando
a
diante
erar,
prosp
e
merec
não
o
de que o mesm
EMPREENDIMENTO LTDA — ME, enten
o requerimento
que
ainda
dendo
enten
tela,
em
ausência de amparo legal para o caso
são de
do presente certame, sendo assim a Comis
apresentado, não se aplica ao objeto
ndo
passa
o,
pedid
do
referi
o
ERE
INDEF
ra — BA,
Licitação do Municipio de Muniz Ferrei
to.
as próximas fases do procedimen

GSZ LTDA — ME, CNPJ: 03.449283/0001—41
A empresa CONSTRUCOES E TRANSPORTES
or recurso.
consta em ata que tem interesse em interp
DE
a empresa SANTOS ANDRADE COMÉRCIO
Ato contínuo, Observou—se que apenas
tendo
não
me,
certa
ao
0001-83 esta presente
VEÍCULOS LTDA-ME, CNPJ: 21.972320/
sa
fato do preço ofertado pela referida empre
pelo
iação
negoc
nem
e
lance
de
fase
o preço das propostas
rado
regist
do
fican
ção,
istra
Admin
está dentro do estimado pela
ME, CNPJ: 24.M8.130/0001—50 com o de
das empresas: CANAÃ CONSULTORIA LTDAe
três mil trezentos e quarenta e oito reais
R$363.348,40 (trezentos e sessenta e
CNPJ:
EPP,
LTDASPORTES TURISMO
quarenta centavos) e BAMBUZAL TRAN
72,00 (trezentos e sessenta e seis mil
366.8
R$
de
valor
o
com
-09
/0001
07.383,941
oitocentos e setenta e dois reais).
uente, sendo aberto o envelope de nª. 02,
Ato contínuo, passou-se para a fase subseq
habilitação:
tes sobre os documentos de habilitação
Nesse passo, foi franqueada a palavra as licitan
DE VEÍCULOS LTDA-ME, CNPJ:
CIO
COMER
ADE
ANDR
da empresa SANTOS
21.972.320I0001-83.

que a empresa não apresentou no seu
Foi constatado pelas empresas presentes
al
inexistência de Registo no Cadastro Nacion
envelope o item 21.21— Comprovação de
isionado pelo
superv
ade,
ibilid
lneleg
e
e
bidad
Impro
de Condenações Cíveis por Ato de
03
emissão da certidão com, no máximo,
Conselho Nacional de Justiça — CNJ, com
(três) dias anteriores ao certame.

(É

3
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«,. _. i

Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
Comissão Permanente de Licitação

o Nacional de Empresas lnidôneas &
21.22 - Comprovação que não constam do Cadastr
da União (CGU), com emissão da
Geral
adoria
Control
pela
Suspensas (CEIS), mantido
ao certame. e,- 21.24» Apresentar
certidão com, no máximo, 03 (três) dias anteriores
financeira, equipamentos de
física,
tecnica,
Declaração de que dispõe de estrutura
,
serviços
os
r
executa
para
reserva e corpo técnico
S ANDRADE COMÉRCIO DE
Apos questionamento referente a empresa SANTO
do Município para da o
doria
procura
a
vista
abriu
ra
pregoei
a
VEÍCULOS LTDA-ME,
resultado do Certame.

, nesse intervalo a pregoeira
Logo após foi dando o intervalo de 01:00h para O almoço
Saúde, sendo suspensa a
de
Posto
nhada a um

sentiu-se indisposta sendo encami
tes ao processo licitatório serão
sessão pelos membros da Comissão e os atos referen
o as empresas interessadas fazer o
publicados no Diário Oficial do Municipio, devend
devido acompanhamento.
:

,-,

7

(nas 15915103 da %.
Pregoeira Oficial
Equipe (ye Apoio:
[
)r/
4!

"

VM; !:3

Llaénardo Sousa Torres

”W
de Souza

Rafael Miranda

OAB-BA 48.870
Procurador Municipal
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DECISÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017)

Estado da Bahia

MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA

M U 'ÉI

Prefeitura Municipal

DECISÃO

4/2017.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE nº.10
017.
PREGÃO PRESENCIAL DE nº. 011/2

Locação de
ializadas em Transporte Escolar e
OBJETO: Seleção de Empresa Espec
da Prefeitura
l
ciona
opera
nda
dema
a
er
Veículos com motorista, para atend
e seus anexos.

rme especificado em edital
Municipal de Muniz Ferreira - Ba, confo

resolve INDEFERIR os
ADE COMERCIO DE
ANDR
a empresa SANTOS
questionamentos apresentados face
nas alegações
idade
legal
der não haver
VEICULOS LTDA — ME, por enten
ia Jurídica
rador
Procu
da
rmidade com o parecer
apresentadas, e também em confo
consta no
rme
indeferimento do pleito. confo
do Município, que opinou pelo

Diante

ao

a

exposto

Pregoeira

001/2017)

(Portaria

processo em epígrafe,
tação da
aos interessados que mantém a habili
Ato continuo, esta Pregoeira comunica

DE VEICULOS LTDA — ME, como também
empresa SANTOS ANDRADE COMERCIO
011/2017,
certame PREGÃO PRESENCIAL DE nº.
DECLARA a mesma, VENCEDORA do
valor de
no
para a Administração Publica,
apresentando a melhor proposta
úteis
dias
l
Pregoeira, concede grazo 05 lcinco
R$79.961,64 mensal. Por outro lado, a
ntes, se assim for o caso.
para o exercicio da ampla defesa dos licita

Oficial do Município, e ainda por excesso
Esta decisão terá a sua publicação no Diário
de zelo e transparência,

via
a comunicação às empresas licitantes

endereço

eletrônico.

2017.
Muniz Ferreira A Ba, 06 de Novembro de

” os SANTOS
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PARECER JURÍDICO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017)

ª
???—V

*

Estadojda Bahia

RA
& MUNICIPIO DE MUNIZ FERREI
É
,——e-J'

Prefeitura Municipal

MiiNIºí
REIRA
FER
CIDADE ao um vwgu

PARECER JURÍDICO nº237

/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 104
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017

Objeto:

SELEÇÃO

DE

EMPRESAS

R E
ESPECIALIZADAS EM TRANSPORTE ESCOLA
PARA
LOCAÇÃO DE VEICÚLOS COM MOTORISTA,
DA
ATENDER A DEMANDA OPERACIONAL
,
EIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERR
SEUS
CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL E
ANEXOS.

de
Comissão de Licitação do Município
Trata-se de conSulta formulada pela
da
idade e viabilidade na contratação
Muniz Ferreira — BA, referente a 1egal
inscrita
ÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME,
empresa. SANTOS ANDRADE COM
no CNPJ:

tionamento suscitado por outra
21.972.320/0001-83, diante a ques

do
ignado em ata, pelo descumprimento
participante do certame, conforme cons
cionada aos
de nº.s 21.21, 21.22, 21.22, cola
quanto dispõe OS itens editalicios
conforme segue abaixo.
autos/ O que passamos & dissecar

nº.
tada ao processo administrativo de
Após análise da documentação acos
tatada a
licitatório de nº. 011/2017, foi cons
104/2017, que precede aO processo

&
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ª

Estado'da Bahia
O DE MUNIZ FERREIRA
MUNICIPI
. .
.
.

MUNII

EIRA
FERR
muse De Em rn,-;;.

Prefeitura Municipal

bens e serviços, objeto da
sua regularidade, uma vez que a característica dos
licitação,

Frequentes,

contratações

de

necessidade

na

implica

restando

adoção do Sistema de Registro de
demonstrada, desta maneira, a viabilidade da

3 e do Decreto Municipal nº.
Preços, nos moldes do art. 15 da Lei nº. 8666/9
039 de 26 de janeiro de 2017.

escolha

A

da

modalidade

procede,

também,

licitação,

de

eis

em

que

que autoriza a realização de
conformidade com O art. lº da Lei nº 10.520/2002,
os comuns, como é o caso
pregão presencial para a contratação de bens e serviç
do objeto consignado no edital, senão vejamos:

ser

podera
que

será

Parágrafo

para

os

unico.

e

esta

serviços

e

Lei.

Conaideram—se

efeitos

bens

e

artigo,

deste

qualidade

objetivamente

definidos

pelo

edital,

especificações

usuais

ainda,

que o aviso de

comuns,

serViÇOS

e

de

comuns,

de pregão,

na modalidade

desempenho

padrões

Verifica-se,

por

regida

bens

licitação

a

adotada

tina

de

aquisição

Para

lº

Art.

aqueles

cujos

possam
por

meio

ser
de

no mercado.

licitação foi

publicado no Átrio do

Paço

dia 04/08/2017, ou
Municipal em 02/08/2017 e Diário Oficial do Município no
para a realização do
seja, respeitando—se O prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis
pregão presencial.

%
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%
Estado'da Bahia

«"-AN

Kini:

REIRA
Vá MUNICIPIO DE MUNIZ FER

55,555!”

Prefeitura Municipal

ªí:—;;-

pregão presencial, no qual
o o certame do aludido
Ato contínuo, foi realizad
,
am devidamente credenciadas

empresas que for
compareceram 40 (quarenta)

ciadas apenas 27(vinte e
tame, das empresas creden
dando continuidade ao cer
iniciais.
esentaram as suas propostas
sete) empresas licitantes apr

Após a

entrega

das

propostas,

COMÉRCIO

ANDRADE

21.972.320/0001-83,

com

DE
O

LTDA-ME,

VEÍCULOS
valor global

de

R$

SANTOS

as empresas:

que

constatou-se

no

inscrita

312.545,56

CNPJ:

(trezentos e

uenta e seis centavos) e
quarenta e seis reais e cinq
dezenove mil, Oitocentos e
ecentos e sessenta e um
,64 (setenta e nove mil, nov
valor mensal de R$ 79.961

reais

e sessenta

e

quatro

A-ME,
CANAÃ CONSULTORIA LTD

centavos);

al de 55 363.348,41)
0/0001—50, com o valor glob
inscrita no CNPJ: 24.448.13
renta
renta e oito reais e qua
três mil, trezentos e qua
(trezentos e sessenta e

mil oitocentos e trinta e
de R$ 90.837,10 (noventa
centavos) e valor mensal
TURISMO LTDA-EPP,
BAMBUZAL TRNSPORTES
sete reais e dez centavos);
al de R$ 396.872,09
0001—09, com O valor glob
inscrita no CNPJ: 07383941/
e dois reais) e valor
mil, oitocentos e setenta
(trezentos e sessenta e seis

s e sessenta e um reais
enta e nome mil, novecento
mensal de R$ 79.961,64 (set

e

e

sessenta

quatro

centavos),

sendo,

então,

as

referidas

empresas

es.
classificados para a fase de Lanc
de habilitação, da
lope nº 02, documentação
Em seguida, foi aberto o enve
s

A-ME, cujo
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTD
empresa SANTOS ANDRADE
falta
l, exceto pela
do com as exigências do edita
documentos estavam de acor

dos itens:
Nacional

stro
istência de Registro no Cada
21.21 —- Comprovação de inex

de

Condenações

supervisionado

pelo

Cíveis

Conselho

por

ato de

Nacional

de

improbidade e

Justiça —

CNJ,

inelegibilidade,

com

emissão

da

É?!
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certidão com, no máximo,

03 (três) dias anteriores ao certame.

21.22 —

Comprovação que não constam no Cadastro Nacional de Empresas Idôneas e
Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria Geral da União (CGU), com
E;
emissão da certidão com, no máximo, 03 (três) dias anteriores ao certame.
21.24 — Apresentar Declaração de que dispõe de estrutura técnica, fisica,

financeira, equipamentos de reserva e corpo técnico para executar os serviços.

Devemos levar em consideração, como pressuposto máximo e imutável, o ideal
vislumbrado pelo legislador que e conduzir a Administração a realizar a
contratação mais vantajosa possivel, buscando contratar empresa Séria, idônea,
que possua as condições técnicas necessárias a boa execução do serviço,
obtendo a maior qualidade, e certamente pelo menor preço.

Por excesso de zelo, contata—se nos autos que a Comissão de licitação do

Município de Muniz Ferreira — Ba, atenta e legitima, converteu a falha apontada
em diligencia, como assim dispõe a Lei de nº. 8.666/93, consultou via internet e

constatou que a empresa SANTOS ANDRADE COMÉRCIO DE VEÍCULOS
LTDA — ME, atende aos itens faltosos descriminados anteriormente, chegando
ao resultado via certidão impressa, conforme se visualiza nos autos.

Nota-se

ainda

vantajosa,

que

menos

contratação, o que

administração

onerosa

e

pública

com

no caso em tela

a

deve

melhor

selecionar a

qualidade

proposta

possivel,

mais

para

a

vislumbramos, tendo em vista que, a

proposta da empresa com sua habilitação questionada possui uma propostª
11.000 00 (onze mil
era uma economia cl a r ximadamente R
u
reais) mensal, em face a proposta do segundo colocado.
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MUNIZ

Prefeitura Municipal

Observa—se
certidões

ainda

as

Procuradoria

que

o

empresas

mesmo

FERREIRA
Íl'lAlit ao um vlw."
edital

licitantes,

Jurídica,

solicita

certidões

sobrepõe

as

a

estas

apresentação
que

referidas

ao

de

outras

entender

certidões

desta

objeto

de

questionamento, o que sana qualquer tipo de omissão da empresa licitante.

A interpretação restrita dos termos do Edital não pode conduzir a atos que
acabem

por

malferir

a

própria

finalidade

do

procedimento

licitatório,

restringindo o número de concorrentes e prejudicando a escolha da melhor
proposta, O que estará evidenciado no caso em tela se assim foi acolhido os
questionamentos apontados.

Os

tribunais

Superiores

de

Justiça já

se

manifestaram

sobre

a

matéria,

conforme decisões a seguir:

ADMLNISTRATIVO.

LICITAÇÃO.

INBBILITAEÉO

LICITANTE

POR

EDITALÍCIA.

EXCESSO DE FORMALISMO.

l.

Certo

Lciiaçãu,

que

a

esta

Vinculada

estabelecidas
41),

e,

DESCUMPRIMENTO

no

Edital

as

legalidade

estrita,

não

em

normas

(Lei

n.

e

deve,

contudo

principio

da

presrigiar

de

forma

exacerbada

formal,

ponto

público
mais

que,

no

vantajosa.

tão

prejudicar

O

caso,

afere—se

pela

A

art.
da
(em

razoabilidade),

de

2.

de

condições

principio

ao

a

tema

8.666/93,

ao

DE

EXIGÉNCIA

ILEGALIDADE.

Administração,

especialmente,

homenagem

DE

O

rigor

interesse
proposta

apresentação,

pela
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IZ FERREIRA
MUNICÍPIO DE MUN
. .
.
l

MUNII

EIRA
FERR
cio-n.os DO Em VIVE"

Prefeitura Mumapa

pelo

de

exigência de certidão de

órgão.

3,

(REO

inscrição nesse

SEXTA

RIBEIRO,

PAES

de

p.21l

DJ

TURMA,

JUIZ

Rel.

MT,

/

0003448—80.2000.4.0l.3600

DANIEL

desprovidas.

remessa

e

segurança,

da

concessiva

Apelação

4.

confirmada.

Administração,

de

supre a

Sentença

fornecido

Habilitação,

Regional

Conselho

-

CRA

Alvará

de

licitante,

19/04/2002).

357/2015 — Plenário, dispõe que:
Nesse sentido, orienta o TCU no acórdão

No

princípio

adoção

a

propiciar

do

formalismo

de

formas

adequado

promovendo,
sobre
as

o

de

assim,

formalismo

a

certeza,

prevalência

do

e

conteúdo
ainda,

respeitadas,

extremo,

para

segurança

administrados,

dos

proteção

a

essenciais

praxes

suficientes

e

direitos

aos

respeito

grau

prescreve

que

moderado,

Simples

pelo

pautar—se

deve

Pública

Administração

a

licitatórios,

procedimentos

de

curso

das

prerrogativas dos administrados.

Nesse mesmo passo, temos ainda que:

O

disposto

8.666/1993,

descºmpri:

que

as

do

caput

no

proibe

a

e

o

normas

art.

41

da

Lei
de

Administração

edital,

deve

ser

&?
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JERR ]

Prefeitura Municipal
mediante

aplicado
l'asi lares

dentre

lig-["'
gregosta

mais

o

eles

vantajosa.

procedimento

o

norteiam

que

princípios

dos

consideração

a

da

(Acórdão

selegão

da

8482/2013elª

Câmara) .

o do
de melhor viabilizar a concretizaçã
Diante do caso concreto, e a fim
frente a
da legalidade estrita ser afastado
interesse público, pode o principio
outros

princípios,

mas

precisamente

convocatório, em busca da

a

vinculação

restrita

ao

instrumento

Administração
proposta mais vantajosa para a

Publica.

licitatórios não
as regras e normas, os principios
Ao contrário do que ocorre com

nte
um conflito de princípios como do prese
São incompatíveis entre si. Diante de

rumentº ºonvººagº'rio )( ºbtençãº da
certame que é a vinºulação ao inst
de um não provoca a aniquilação do
prºpºsta mais vantajosa, a adoção
outro.

licitantes não pode ser exagerado ou
Rigor formal no exame das propostas dos
propostas mais vantajosas, devendº
absoluto, sob pena de desclassificação de
dades nª dºcumentação ºº nª
as simples omissões ou irregglari
Dreiuízos à
causem
não
e
irrelevantes
que
desde
proposta.
Administraçãº

ou

ªos

concorrentes.

gerem

sanadas

mediªnte

Processo Licitatório retro.
diligências, o que foi realizado no

Sendo

assim,

apresentados

OPINAMOS
face

pelo

HABILITAÇÃO

indeferimento
da

empresa

dos

questionamentos

SANTOS

ANDRADE

ser
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wmv—mu:

5555 lgg

COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME, pelo não cumprimento aos itens do
edital de nºs. 21.21, 21.22, 21.22, em observação ao principio do Formalismo
Moderado, ao Principio da Razoabilidade e pela proposta mais vantajosa para a

Administração

Publica

Municipal,

e ainda diante aos fatos e fundamentos

fartamente apontados.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Muniz Ferreira — BA, 24 de Outubro de 2017.

RAFA
IRA DA DE SOUZA
OAB — BA. nº. 48.870.
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