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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º019/2019

Número

Modalidade de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL - SRP

N" 010/2019

inscrito no
O MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE, pessoa jurídica de direito público,
ia, s/nº,
Independênc
da
Praça
na
va
administrati
sede
com
0001-96,
13.830.823/
CNPJ sob o nº.
ADMINISTRATIVA,
Centro, São Francisco do Conde —- BA, através SECRETARIA DE GESTAO
casado, técnico em
através do secretário Sr. LOURIVAL RODRIGUES JUNIOR, brasileiro,

n.01.272.826-88,
contabilidade, inscrito no CPF sob o n.º197.130.705—00, portador do RG
QD H L 32,
Silva,
da
Ribeiro
Jose
Rua
na
domiciliado
e
residente
SSP/BA,
pela
expedida
NTE, e a
Ipitanga, Lauro de Freitas — BA, CEP: 42.706-640, doravante denominado CONTRATA
no CNPJ
empresa A & N COMERCIAL LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
|I, CEP: 43.700sob o n.º34.249.482/0001-30, com sede na Avenida Elmo Serejo, n.º1303, Cia
brasileira,
Souza,
de
Alves
Elinádia
Sra.
pela
ato
neste
a
representad
BA,
Filho
000, Simões

RG
solteira, sócia proprietária, inscrita no CPF sob o n.º468.604.875-34, portador do
n.º02.414.850—45, expedida pela SSP/BA, residente e domiciliado no endereço profissional
acima citado. doravante denominada DETENTORA, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº
8666/1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883/1994, Lei Federal nº

10.520/2002 e Decreto Federal nº 7.892/2013, e demais normas legais aplicáveis e
considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO
DE PREÇO Nº 010/2019, conforme consta do processo administrativo nº 3633/2019, Hrmam a
presente Ata de Registro de Preços nas condições seguintes:

1. DO OBJETO
1.1 - Contratação futura de empresa especializada na prestação de serviços de locação de
veículos (tipo VAN) com motorista para o transporte de passageiros, cargas e
documentos para atender as necessidade da Prefeitura Municipal de São Francisco do
Conde, conforme especificações e anexos do Termo de Referência.
1.2 - O objeto desta Ata e o registro dos preços classificados no Pregão Presencial nº.
010/2019 SRP, conforme especificações e condições constantes neste instrumento, no qual
estão contemplados o prazo de execução e a estimativa das quantidades, na medida das suas
necessidades e segundo a conveniência do serviço público, e que a este termo integram, como
se transcritas.
1.3 - A(s) contratação(ões) derivadas do registro obedecerão às condições da minuta de contrato
constante do Anexo V do Edital.
1.4 - É vedada a subcontratação parcial ou total do objeto, a associação da contratada com
outrem, & cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou

incorporação da contratada, não se responsabilizando
compromisso assumido por aquela com terceiros.

o

contratante

por

nenhum

1.5 - Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços ficarão à
disposição da Administração, para que efetue as contratações 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 facultada a utilização de outros meios, respeitada a

* X“

%
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legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência
em igualdade de condições.

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.1 Por se tratar de Pregão Presencial para o Sistema de Registro de Preços, a Dotação
Orçamentária, somente será exigida para a formalização do(s) Contrato(s) (Art. 7ª, & 3” do
Decreto Municipal 2261/2017).

3. DOS PREÇOS E QUANTITATIVOS
3.1- O preço e quantitativo de cada item cotado pela empresa vencedora estarão, especificados
na planilha abaixo.
ITEM

PRODUTO
VEICULO

TIPO

VAN,

motorização

QUANT
3.0,

movida

a

diesel,

VAL.
TOTAL

R$

R$

ar-

ondicionado, com capacidade mínima para 15 (quinze) passageiros,
com no máximo três anos de fabricação, COM MOTORISTA.
01

VAL.
UNIT

Ano de fabricação: Não inferior a 2017.

BGUN

995090 358.200,00

MARCA: Mercedes Benz
Modelo: Sprinter 415 CDI
VEÍCULO

TIPO

VAN,

motorização

2.1,

movida

a

diesel,

ar-

condlcionado, com capacidade mínima para 20 + 1 (vinte passageiros
mais o motorista),

com no máximo três anos de fabricação, COM

MOTORISTA.

R$

R$

04UN

02

11.450,00 45.800,00
Ano de fabricação: Não inferior a 2017

MARCA: Mercedes Benz
Modelo: Sprinter 515 CDI

VALOR TOTAL NENSAL: R$ 404.000,00 (Quatrocentos e quatro mil reais)
VALOR TOTAL ANUAL: R$ 4.484,00 (Quatro milhões quatrocentos e oitenta e quatro mil reais)
3.2- Para efeito de formação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento
pelo vencedor estara” também anexo a esta Ata de Registro de Preços, a Ata da Sessão
Pública do Pregão Presencial SRP 001/2019.3 contendo a informação dos licitantes que
aceitaram cotar os bens/serviços com preços iguais ao da empresa vencedora, na
sequência da classificação do certame.
3.3 - O Município deverá verificar e aceitar as faturas emitidas pelo Fornecedor, recusando-as
quando inexatas.

4. DOS PRAZOS
4.1 - O Fornecedor deverá firmar as contratações decorrentes do Registro de Preços no prazo
de até 10 (dez) dias corridos, a contar da convocação expedida pelo Município.
4.2— O prazo de validade do Registro de Preços e Ata de Registro será de 12 (doze) meses, a
contar da assinatura da presente Ata.

5. DO PAGAMENTO
5.1 - Os pagamentos devidos a CONTRATADA serão efetuados através de ordem bancária ou
crédito em conta corrente, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data de
verificação do adimplemento do objeto licitado.

Pregão Presencial nº 1710/2019 -— SRP —— SEGAD
Praça da Independência, s/n, Centro — São Franc/seo do Conde! BA, Cep: 43900-000
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fluirá a partir da sua
ê1º Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo
ADA.
CONTRAT
regularização por parte da
caso de mora,
52“ A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em

será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo
pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempere.
a partir de sua
5.2 - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá
contratada.
da
parte
por
ão
regularizaç
a Contratada e seu
5.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas
sua apresentação
vencimento ocorrerá no décimo dia do mês subsequente após a data de
válida.
inicial ou da nova
5.4 - O preço a ser pago será o vigente na data da apresentação da proposta
preço em
proposta apresentada quando da repetição do julgamento, independentemente do
vigor na data da entrega.
a, o documento
5.5 - Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatur

será solicitado, imediatamente para a substituição e/ou emissão de Nota de
Correção e esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de atualização do
Valor contratado.

ao
5.6 - O Município se compromete a efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos
Fornecedor.

6. DA CONTRATAÇÃO
6.1 - As obrigações decorrentes deste processo licitatório e constante do Registro de Preços a
serem firmadas entre o Município e o Fornecedor são as constantes desta Ata e da
Autorização de Fornecimento, observando—se as condições estabelecidas no Edital, seus
anexos e na legislação vigente.
6.2 - O Município solicitará, por escrito e dentro do prazo de vigência do Registro de Preços, os
quantitativos dos serviços de acordo com suas necessidades e respeitados os limites
máximos estabelecidos no Edital.
6.3 - Na hipótese de o primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar ou não
aceitar o prazo e condições estabelecidas no contrato, poderão ser convocados os
Fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço.

7. DA RESCISÃO CONTRATUAL
7.1 A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas na Lei Federal nº. 8666/93 e posteriores alterações.
7.2 A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral, e escrito do CONTRATANTE nos
casos enumerados na Lei Federal nº. 8.666/93 atualizada.
7.3 Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, sera ressarcido dos
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.

Pregão Presencial nº 0117/2019 — SRP — SEGAD
Praça da Independência, s/n, Centro - São Francisco do Conde /BA, Cep: 41900-000
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8. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

8.1. Integra a presente Ata, como se nela estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento, no
instrumento convocatório e seus anexos e na proposta do licitante vencedor, apresentada
na referida licitação.

9. DAS DISPOSIÇOES GERAIS
9.1. O Municipio não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Fornecedor com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente instrumento.

10. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
10.1. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão
gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada.
10.2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
no mercado ou de fato que eleve os custos dos serviços ou bens registrados, cabendo a
Secretaria da Educação promover as negociações junto aos fornecedores,
Observadas as disposições contidas na alinea “d" do inciso II, do caput, do Art. 65, da Lei

Federal nº 8.666/1993.
10.3 Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Secretaria da Educação convocará os fornecedores para negociarem a
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
10.3.1 Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados
pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
10.3.2 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos
valores de mercado observará a classificação original.
10.4 Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento, devidamente comprovado, não cumprir o compromisso, a
Secretaria da Educação poderá:
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso comunicação ocorra antes do
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados; e
b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
c) Não havendo êxito nas negociações, por provocação ou iniciativa própria, a Secretaria
da Educação deverá proceder a revogação da Ata de Registro de Preço, adotando as
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
d) A Assessoria Jurídica do Municipio - AJUR deverá ser provocada, obrigatoriamente, a
emitir parecer sobre a revisão de preços de itens registrados.
10.5 O registro do Fornecedor poderá ser cancelado, garantida a ampla defesa e o contraditório
em processo administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do
recebimento da notincação, quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou

Pregão Presencial nº (110/2019 — SRF - SEGAD
Praça da Independência, s/n, Centro - São Francisco do Conde / BA, Cep: 41900-000
Depanamenlo de Contratos e Convênios
Telefone: (71) 3651-5017 / 8053
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0) sofrer sanção prevista nos incisos III ou N, do caput, do Art. 87, da Lei Federal no
8.666/1993, ou no Art. 7º, da Lei Federal nº 10.520/2002, devendo a Assessoria
Jurídica do Município - AJUR, obrigatoriamente, se manifestar sobre as penalidades,
através da emissão de parecer.
d) O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos a, b e c, será
formalizado por despacho da Secretaria da Educação, assegurado o contraditório e a
ampla defesa.
10.6

O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente
de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:
a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.

10.7. A comunicação do cancelamento do registro do Fornecedor será feita por escrito, juntandose o comprovante de recebimento nos autos que deram origem ao registro.
10.8. No caso de o Fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Municipio, considerando-se
cancelado 0 preço registrado a partir da data da publicação.
10.9 O Fornecedor poderá pedir o cancelamento do preço registrado, mediante solicitação por
escrito, desde que comprove estar definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir
as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços.
10.10 A solicitação do Fornecedor para cancelamento do Registro de Preços não o desobriga do
Fornecimento dos produtos até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser
prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, facultada ao Município a aplicação das
penalidades previstas no instrumento convocatório e na presente Ata.
10,11 Enquanto perdurar o cancelamento poderão ser realizadas novas licitações para a
contratação dos serviços, constantes do Registro de Preços.

11. DAS PENALIDADES
Sem prejuízo da caracterização dos ilícitos administrativos previstos na Lei nº 8.666/93, com as
cominações inerentes, a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do
contrato, sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, que sera graduada de acordo com a
gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
I-

II III-

10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de descumprimento
total da obrigação, ou ainda na hipótese de negar-se a CONTRATADA a
efetuar o reforço da caução, se houver, dentro de 10 (dez) dias contados da
data de sua convocação;
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;
0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou
serviço não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

ê1º

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

gzº

A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia
do contratado faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia
prestada — quando exigida, além da perda desta, a contratada responderá pela sua
Pregão Presencial nº 0111/2019 -— SRP — SEGAD

Praça da Independência, s/n, Centro — São Francisco do Conde / BA, Cep: 41900-000
Departamento de Contratos e Convênios
Telefone: (71) 365147017/8053
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diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
administração ou, ainda, se for O caso, cobrada judicialmente. Caso não tenha sido
exigida garantia, a Administração se reserva o direito de descontar diretamente do
pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
saº As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá o CONTRATADO da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.

12. DO FORO
Fica eleito o foro da comarca de São Francisco do Conde, município da Bahia, para dirimir
eventuais conflitos originados pela presente Ata e pelo futuro contrato, com renúncia a qualquer
outro por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem assim justos e contratados, Hrmam a Presente ATA em 05 (cinco) vias de igual
teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.

São Francisco do Conde, 05 de Setembro de 2019.

,
% _r
S

ETARIA DE'GEST

,
rw

O ADMINISTRATIVA

OURIVAL RODF GUES JUNIOR
CONTRATANTE

ªtom/chl),

nr» 433.

:

A & N COMERCIAL LTDA - ME ““
ELlNADlA ALVES DE SOUZA
DETENTORA DA MELHOR PROPOSTA

Testemunhas:

CPF nfgãí. 64—5- 335753

2-

º

M

%

%; ? $ 54/ ,já/ªff
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ERRATA DO CONTRATO N.º 114.2019 – EMPRESA URÂNIA MARIA DOS SANTOS.
Na publicação realizada no dia 10 de setembro de 2019 no Diário Oficial Eletrônico do
Município, onde se lê: “Da Dotação Orçamentária: As despesas para o pagamento deste contrato
correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária descrito a seguir:
Projeto/Atividade:
2.028
2.100
2.100
2.100

Elemento de Despesa:
33.90.30
33.90.30
33.90.30
33.90.30

Valor
8.000,00
67.105,00
29.380,00
45.670,00

Fonte
01
01
01
04

Leia-se: “Da Dotação Orçamentária: As despesas para o pagamento deste contrato correrão por
conta dos recursos da Dotação Orçamentária descrito a seguir:
Projeto/Atividade:
2.028
2.100
2.101
2.101

Elemento de Despesa:
33.90.30
33.90.30
33.90.30
33.90.30

Valor
8.000,00
67.105,00
29.380,00
45.670,00

Fonte
01
01
01
04
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TERMO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO (Nº 120/2018)

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º120/2018, celebrado entre o MUNICÍPIO DE SÃO
FRANCISCO DO CONDE e a EMPRESA CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
TOMADA DE PREÇO - N.°003/2018.2 - SESAU. Do Objeto do Contrato: Constitui objeto deste
contrato a Contratação de empresa especializada para a execução de obra de ampliação da Policlínica,
localizada no bairro da Baixa Fria no Município de São Francisco do Conde- Bahia. Do Objeto do Aditivo:
Constitui objeto deste instrumento, a alteração do valor original do contrato com acréscimo legal de 19,45% ao
contrato original na importância de R$ 432.489,88 (Quatrocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e oitenta
e nove reais e oitenta e oito centavos), elevando o valor global do contrato para R$ 2.772.528,74 (Dois
milhões, setecentos e setenta e dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e quatro centavos),
conforme a previsão no Art.65, §1°da Lei N.º8.666/93. Da Dotação Orçamentária: As despesas para o

pagamento deste aditivo correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária descrito a seguir:
UNIDADE:

PROJETO/
ATIVIDADE:

ELEMENTO
DESPESA:

FONTE:

SECRETARIA:

06.30

5005

44.90.51

02 / 14

SESAU

ASSINADO EM 10/09/2019
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ELEUZINA FALCÃO DA SILVA
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