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ERRATA DE PUBLICAÇÃO - 12/05/2022 - EDIÇÃO Nº 3995 
 
ONDE SE LÊ: 
 
 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº  072/2022 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº  013/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 113/2022 
PROCESSO ANUAL Nº 023/2022 
 

 
O MUNICÍPIO DE SEABRA-BA, com sede na Rua Horácio de Matos inscrito(a) no CNPJ/MF 
sob o nº 13.922.604/0001-37, NESTE Ato representada pelo Prefeito, Sr. FABIO MIRANDA DE 
OLIVEIRA, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF) sob o n° 944.951.735-53 e portador do 
RG n° 0900510927 SSP/BA, juntamente neste ato represento pelo Gestor/Secretária Municipal 
de Saúde, a Sra. MAIARA MIRANDA OLIVEIRA e O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
SOCIAL DE SEABRA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua Professor 
Ângelo Costa, nº 349, Centro - Seabra - Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 15.579.610/0001-
69, neste ato represento pelo Gestor/Secretária Municipal de Ação Social, o Sr. EDUARDO VILA 
VERDE DA PAIXÃO,considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma 
presencial, para REGISTRO DE PREÇOS nº 013/2022, Processo Administrativo 113/2022, 
RESOLVE registrar os preços da empresa MAURÍCIO DOS SANTOS DE SOUZA,   pessoa 
jurídica de direito privado, com sede na Rua Vital Brasil, 68, Alto do Matadouro, Boa Vista do 
TUPIM-BA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 29.691.452/0001-49, neste ato representado por, 
MAURÍCIO DOS SANTOS DE SOUZA, brasileiro, maior, portador do Registro de Identidade nº 
16533405 33SSP/BA e inscrição no CPF sob nº 077.791.205-89, atendendo as condições 
previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações, no Decreto Federal n.º 7.892/2013, e em conformidade com as 
disposições a seguir: 

 
1 – OBJETO:  

 
1.1- A presente Ata tem por objetivo o registro de preço, para futura e eventual contratação de 
empresa, para prestação de SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, sem 
fornecimento de peças, e com as especificações constantes no Termo de Referência e na 
Proposta, que são partes integrantes deste Edital, confome planilha abaixo. 
 

ITEM 4- MÁQUINAS PESADAS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO HORA 
OFICINA 

VALOR  HORA 
OFICINA R$ 

VALOR TOTAL  
HORA OFICINA R$ 

1 
Prestação de serviço de manutenção preventiva e 
corretiva e assistência técnica de MÁQUINAS 
PESADAS 

3.000  R$ 280,00  R$  840.000,00  

 

1.2 - A presente licitação correrá por conta da dotação orçamentária do exercício 2022 e 
será informado no momento formalização da contratação, caso ocorra no exercício 
subseqüente, na dotação orçamentária prevista para atendimento desta finalidade.  
 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: +SLP8LTH07L7B6PJYHNUYG

Terça-feira
24 de Maio de 2022
2 - Ano  - Nº 4018
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2. DA EXECUÇÃO  
 

2.1 - A licitante vencedora deverá executar fielmente os serviços conforme Termo de 
referência em anexo I, do Edital.  
2.2 – A cada necessidade de execução, o órgão participante da ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS providenciará a expedição da correspondente solicitação e notificando a 
empresa para proceder à retirada do empenho.  
2.2.1 – Os serviços deverão ser executados, mediante apresentação de Autorização de 
Fornecimento ou documento equivalente, após o recebimento do mesmo, na Secretaria 
Municipal de Máquinas, Transportes e Serviços. 
2.3 – Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas decorrentes do frete, de 
entrega e outras de qualquer natureza, referente ao objeto licitado, até o local da 
entrega, para o devido cumprimento das obrigações assumidas na licitação em questão. 
 
2.4 – Os serviços executados pela CONTRATADA somente serão aceitos pela 
Secretaria requisitante se estiverem estritamente de acordo com o especificado nos 
Termos de Referência e nas Propostas, que fazem parte do presente, e deverão se 
encontrar em perfeito estado para uso imediato.  

3 - VIGÊNCIA  

3.1 - A presente Ata entrará em vigor na data da sua assinatura, pelo período de 12 
(doze) meses, sendo sua eficácia condicionada a publicação no Diário Oficial Eletrônico 
do Município de Seabra-Bahia. 

4 - DA VINCULAÇÃO  

4.1 - O disposto na presente Ata deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo 
com as condições avençadas no edital do Pregão Presencial SRP nº 013/2022, 
Processo Administrativo n° 113/2022, observadas as disposições nas Leis Federais n.º 
8.666/93 e 10.520/02 e suas alterações posteriores, Decreto Municipal nº 087/2009, de 
08 de Janeiro de 2009.  

5 - DA OBRIGAÇÃO DE MANTER A HABILITAÇÃO EXIGIDAS NA LICITAÇÃO  

5.1. As condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do Pregão Presencial 
n° 013/2022, para Registro de Preços deverão ser mantidas durante toda a vigência da 
presente Ata, pela empresa classificada, ficando facultado à Prefeitura Municipal de 
Seabra-Bahia, a qualquer momento, exigir a apresentação de parte ou totalidade dos 
documentos apresentados quando daquelas fases; 

6 - DO PAGAMENTO  

6.1 - Os pagamentos devidos serão efetuados de acordo com as normas estabelecidas 
pela Secretaria Municipal de Fazenda, uma vez obedecidas as formalidades legais 
pertinentes, mediante CRÉDITO EM CONTA CORRENTE, da empresa. 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: +SLP8LTH07L7B6PJYHNUYG

Terça-feira
24 de Maio de 2022

3 - Ano  - Nº 4018



 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA 
Praça Benjamin Constant , 18 - CEP 46900-000 –  
C.N.P.J. 13.922.604/0001-37 
Fone: (75) 3331-1421/1422       www.seabra.ba.io.org.br 
 

 

3 

6.2 - Não havendo nenhum bloqueio por descumprimento de exigências, os créditos em 
conta corrente serão efetuados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após execução e 
aprovação dos serviços pela fiscalização.  

6.2.1 – Para o devido cumprimento do acima exposto, a CONTRATADA deverá emitir 
nota fiscal a cada execução (por veículo).  

6.3- Quanto a eventual antecipação de pagamento, quando for o caso, dará direito a 
CONTRATANTE um desconto “pro rata die”, de 0,033% (trinta e três milésimos por 
cento), incidente sobre o valor a ser pago, fato este que só poderá ocorrer em caso de 
exceção, devidamente fundamentado, ouvido obrigatoriamente a Consultoria Jurídica do 
CONTRATANTE.  

6.4 – Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra 
de culpa da CONTRATANTE, o valor devido será de 0,033%(trinta e três milésimos por 
cento), por dia de atraso, a título de compensação financeira.  

6.5 – O Pagamento do acréscimo a que se refere o item anterior será efetivado 
mediante autorização expressa do Prefeito Municipal, em processo próprio que se 
iniciará com o requerimento da CONTRATADA dirigido à Secretaria requisitante. 

7 - DA REVISÃO DOS PREÇOS:  

7.1 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo da execução do objeto, 
cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos 
fornecedores.  

7.2 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 
superior ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:  

a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua 
adequação ao praticado pelo mercado;  

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e  

c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.  

7.3 - Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o 
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 
compromisso, o órgão gerenciador poderá:  

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a 
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e  

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.  

7.4 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção 
da contratação mais vantajosa.  

7.5 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições 
contidas no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

8 - DA REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

8.1 - A ata de registro de preços poderá ser revogada pela Administração 
automaticamente:  

a) quando não restarem produtos registrados.  

b) pelo Contratante, quando caracterizado o interesse público. 

9 - OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR  

9.1 - Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, todas as condições de 
regularidade fiscal exigida no edital de licitação respectivo.  

9.2 - Executar fielmente o objeto desta Ata, comunicando, imediatamente, ao 
representante legal do órgão gerenciador ou signatário qualquer fato impeditivo de seu 
cumprimento.  

9.3 - Responder às notificações no prazo estabelecido.  

9.4 - Não assumir obrigações que comprometam ou prejudiquem a capacidade de 
fornecimento ao órgão gerenciador e aos órgãos parceiros.  

9.5 - Responsabilizar-se integralmente pela qualidade dos serviços, nos termos da 
legislação vigente;  

9.6 - Responsabilizar-se, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, resultantes da execução do objeto, conforme exigência legal;  

9.7 - Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-lo 
de acordo com as especificações constantes da proposta e/ou instruções deste Edital e 
seus Anexos;  

9.8- Sujeitar-se à fiscalização da CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos 
solicitados e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram.  

9.9 - Assumir o ônus decorrente de todas as despesas, tributos, contribuições, fretes, 
seguros e demais encargos inerentes à execução do objeto.  

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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9.10 - Responsabilizar-se integralmente pelas despesas com transporte e quaisquer 
outras adicionais referentes ao objeto contratado, de natureza direta e indireta 
decorrentes do cumprimento de suas obrigações, sem qualquer ônus adicional para a 
CONTRATANTE, incluídos tributos, contribuições e seguros.  

9.11 - Responder pelos danos causados direta ou indiretamente ao patrimônio do 
Município ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, quando da execução do objeto. 
O acompanhamento ou fiscalização da instituição não exclui ou reduz a 
responsabilidade. 

10 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

10.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:  

a. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;  

b. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;  

c. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; e  

d. Tiver presentes razões de interesse público.  

10.2 - O cancelamento da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses previstas, 
assegurado, o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
autoridade competente do órgão gerenciador.  

10.3 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução 
contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado. 

11 - DAS PENALIDADES EM CASO DE INADIMPLEMENTO:  

11.1-    A Contratada, na hipótese de inadimplência parcial ou total, ressalvados os 
casos fortuitos ou de força maior previstos na presente ATA, devidamente 
comprovados, estará sujeita às seguintes penalidades, garantida a sua prévia defesa no 
respectivo processo:  
11.1.1- Advertência; 
 

11.1.2- Multa; e, 
 

11.1.3- Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a Municipalidade de Seabra-Bahia por prazo não superior a dois (2) anos. 
 

11.2-    Das Multas: 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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11.2.1- As multas impostas à Contratada serão descontadas dos pagamentos 
eventualmente devidos, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente; 
 
11.3-    Da aplicação das penalidades: 
 
11.3.1- As penalidades serão aplicadas administrativamente, independentemente de 
interpelação judicial ou extrajudicial. 
 
11.4-    Da cumulatividade: 
 
11.4.1- A aplicação da penalidade “multa” não impede que o órgão contratante rescinda 
unilateralmente o acordo e venha a aplicar, cumulativamente, a sanção prevista no 
subitem 11.1.3. 
 

11.5-    Da aplicação das multas: 
 

811.5.1- Multa por atraso da entrega: 
 
11.5.1.1-   As multas, caso aplicadas, serão calculadas tomando por base o valor total 
da parcela em atraso devidamente atualizado, conforme índice adotado para a 
atualização monetária no valor de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso até 
o trigésimo dia. 
 
11.5.2- Multa compensatória; 
 

8.5.2.1-   Decorridos mais de trinta (30) dias de atraso da entrega do objeto, será 
aplicada uma multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor do objeto, pelos 
danos causados pela inadimplência do fornecedor. 
 

11.6-    Caso a Contratada descumpra o que prevê o item 2.5 desta ATA, ser-lhe-á 
aplicada multa correspondente a 0,1% (um décimo por cento) por dia sobre o valor do 
bem rejeitado, a contar do término do prazo estabelecido naquele item para retirada da 
mesma. 
 
12- DA FISCALIZAÇÃO: 
 

12.1-  A Registrada deverá facilitar o trabalho de fiscalização a cargo do órgão 
contratante; 
 

12.2-  A fiscalização do cumprimento do acordo decorrente desta ATA será 
exercida por servidor habilitado, designado formalmente pelo órgão contratante, para 
tal, investido de plenos poderes para: 
 

12.2.1-  Recusar o material em desacordo com o objeto; 
12.2.2-  Promover a liquidação do respectivo documento de cobrança; 
 
12.2.3-  Tomar as ações iniciais para a consecução das medidas cabíveis para os casos 
amparados pelos itens 8 e 9 a serem executados pelo órgão contratante; 
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12.2.4-  Tomar quaisquer outras medidas julgadas necessárias para a perfeita 
execução do objeto. 
 
12.3-  A cada entrega de material, o órgão contratante poderá selecionar, a seu critério, 
amostras dos itens entregues, a fim de serem submetidas a exames, visando à 
verificação do cumprimento das condições estabelecidas no Edital Licitatório. O tempo 
médio de análise é de 30 (trinta) dias. As despesas decorrentes dos exames a serem 
realizados serão custeadas pelo órgão contratante; 
 
12.4-  A rejeição dos itens não justificará atrasos em relação ao prazo de entrega fixado. 
 
13- DOS CASOS FORTUITOS OU DE FORMA MAIOR: 
 
13.1-  Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de 
cancelamento da ATA ou não aplicação de multas, os inadimplementos decorrentes 
das situações a seguir, quando vierem a afetar a entrega dos produtos no local onde 
estiver sendo executado o objeto do acordo: 
 
13.1.1-  Greve geral; 
 
13.1.2-  Calamidade pública; 
 
13.1.3-  Interrupção dos meios de transporte; 
 
13.1.4-  Condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e, 
 

13.1.5-  Outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393 do Novo 
Código Civil Brasileiro. 
 

13.2-  Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela 
Contratada perante o órgão contratante; 
 
13.3-  Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força 
maior, o fato deverá ser comunicado ao órgão contratante, até 24 horas após a 
ocorrência. Caso não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será considerado 
como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de enquadramento da ocorrência 
como caso fortuito ou de força maior. 
 

14- DA CONTRATAÇÃO: 
 

14.1-  O compromisso para fornecimento dos materiais registrados nesta ATA será 
efetivado através de emissão de nota de empenho específica com a empresa, que terá 
força de contrato; 
 
15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

1.51 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica 
para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a 
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preferência de fornecimento em igualdade de condições.  

15.2 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame 
licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente 
comprovada a vantagem.  

15.3 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, 
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este não 
prejudique as obrigações anteriormente assumidas.  

15.4 - Fica reservada a Administração à possibilidade de adquirir os objetos da presente 
após da assinatura da Ata de Registro de Preços, visando atender suas necessidades. 

15.5 - A cada fornecimento, o órgão participante da ARP providenciará a expedição da 
correspondente Solicitação de empenho e notificando a empresa para proceder à 
retirada do mesmo.  

15.6 - Os órgãos ou entidades, interessados na utilização da Ata de Registro de deverão 
encaminhar solicitação prévia ao órgão gerenciador/Secretaria Municipal de 
Administração.  

15.7 - Quando destinados a outro órgão ou entidade aderente, a entrega ocorrerá no 
endereço que por este for indicado.  

15.8 - Fica eleito o Foro da Comarca de Seabra-Bahia, para nele serem dirimidas as 
dúvidas oriundas do presente contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.  

15.9 – A divulgação da Ata de Registro de Preços será no Diário Oficial Eletrônico do 
Município.  

15.10 - Integram esta Ata o Relatório de Itens ganhos por fornecedor 

____________________________________________________ 
Seabra, 12 de maio de 2022 
 
 
 
FÁBIO MIRANDA DE OLIVEIRA   
Prefeito 
 

EDUARDO VILA VERDE DA PAIXÃO 
Gestor/Secretária Municipal de Ação Social 
 

 
 
MAIARA MIRANDA OLIVEIRA 
Gestor/Secretária Municipal de Saúde  

MARIO ALMEIDA DA SILVA JUNIOR 
Contratada 
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LEIA SE:  
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº  072/2022 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº  013/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 113/2022 
PROCESSO ANUAL Nº 023/2022 
 

 
O MUNICÍPIO DE SEABRA-BA, com sede na Rua Horácio de Matos inscrito(a) no CNPJ/MF 
sob o nº 13.922.604/0001-37, NESTE Ato representada pelo Prefeito, Sr. FABIO MIRANDA DE 
OLIVEIRA, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF) sob o n° 944.951.735-53 e portador do 
RG n° 0900510927 SSP/BA, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, 
na forma presencial, para REGISTRO DE PREÇOS nº 013/2022, Processo Administrativo 
113/2022, RESOLVE registrar os preços da empresa MAURÍCIO DOS SANTOS DE SOUZA,   
pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Vital Brasil, 68, Alto do Matadouro, Boa 
Vista do TUPIM-BA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 29.691.452/0001-49, neste ato representado 
por, MAURÍCIO DOS SANTOS DE SOUZA, brasileiro, maior, portador do Registro de Identidade 
nº 16533405 33SSP/BA e inscrição no CPF sob nº 077.791.205-89, atendendo as condições 
previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações, no Decreto Federal n.º 7.892/2013, e em conformidade com as 
disposições a seguir: 

 
1 – OBJETO:  

 
1.1- A presente Ata tem por objetivo o registro de preço, para futura e eventual contratação de 
empresa, para prestação de SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, sem 
fornecimento de peças, e com as especificações constantes no Termo de Referência e na 
Proposta, que são partes integrantes deste Edital, confome planilha abaixo. 
 

ITEM 4- MÁQUINAS PESADAS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO HORA 
OFICINA 

VALOR  HORA 
OFICINA R$ 

VALOR TOTAL  
HORA OFICINA R$ 

1 
Prestação de serviço de manutenção preventiva e 
corretiva e assistência técnica de MÁQUINAS 
PESADAS 

3.000  R$ 80,00  R$  240.000,00  

 

1.2 - A presente licitação correrá por conta da dotação orçamentária do exercício 2022 e 
será informado no momento formalização da contratação, caso ocorra no exercício 
subseqüente, na dotação orçamentária prevista para atendimento desta finalidade.  
 
2. DA EXECUÇÃO  

 
2.1 - A licitante vencedora deverá executar fielmente os serviços conforme Termo de 
referência em anexo I, do Edital.  
2.2 – A cada necessidade de execução, o órgão participante da ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS providenciará a expedição da correspondente solicitação e notificando a 
empresa para proceder à retirada do empenho.  
2.2.1 – Os serviços deverão ser executados, mediante apresentação de Autorização de 
Fornecimento ou documento equivalente, após o recebimento do mesmo, na Secretaria 
Municipal de Máquinas, Transportes e Serviços. 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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2.3 – Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas decorrentes do frete, de 
entrega e outras de qualquer natureza, referente ao objeto licitado, até o local da 
entrega, para o devido cumprimento das obrigações assumidas na licitação em questão. 
 
2.4 – Os serviços executados pela CONTRATADA somente serão aceitos pela 
Secretaria requisitante se estiverem estritamente de acordo com o especificado nos 
Termos de Referência e nas Propostas, que fazem parte do presente, e deverão se 
encontrar em perfeito estado para uso imediato.  

3 - VIGÊNCIA  

3.1 - A presente Ata entrará em vigor na data da sua assinatura, pelo período de 12 
(doze) meses, sendo sua eficácia condicionada a publicação no Diário Oficial Eletrônico 
do Município de Seabra-Bahia. 

4 - DA VINCULAÇÃO  

4.1 - O disposto na presente Ata deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo 
com as condições avençadas no edital do Pregão Presencial SRP nº 013/2022, 
Processo Administrativo n° 113/2022, observadas as disposições nas Leis Federais n.º 
8.666/93 e 10.520/02 e suas alterações posteriores, Decreto Municipal nº 087/2009, de 
08 de Janeiro de 2009.  

5 - DA OBRIGAÇÃO DE MANTER A HABILITAÇÃO EXIGIDAS NA LICITAÇÃO  

5.1. As condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do Pregão Presencial 
n° 013/2022, para Registro de Preços deverão ser mantidas durante toda a vigência da 
presente Ata, pela empresa classificada, ficando facultado à Prefeitura Municipal de 
Seabra-Bahia, a qualquer momento, exigir a apresentação de parte ou totalidade dos 
documentos apresentados quando daquelas fases; 

6 - DO PAGAMENTO  

6.1 - Os pagamentos devidos serão efetuados de acordo com as normas estabelecidas 
pela Secretaria Municipal de Fazenda, uma vez obedecidas as formalidades legais 
pertinentes, mediante CRÉDITO EM CONTA CORRENTE, da empresa. 
6.2 - Não havendo nenhum bloqueio por descumprimento de exigências, os créditos em 
conta corrente serão efetuados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após execução e 
aprovação dos serviços pela fiscalização.  

6.2.1 – Para o devido cumprimento do acima exposto, a CONTRATADA deverá emitir 
nota fiscal a cada execução (por veículo).  

6.3- Quanto a eventual antecipação de pagamento, quando for o caso, dará direito a 
CONTRATANTE um desconto “pro rata die”, de 0,033% (trinta e três milésimos por 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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cento), incidente sobre o valor a ser pago, fato este que só poderá ocorrer em caso de 
exceção, devidamente fundamentado, ouvido obrigatoriamente a Consultoria Jurídica do 
CONTRATANTE.  

6.4 – Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra 
de culpa da CONTRATANTE, o valor devido será de 0,033%(trinta e três milésimos por 
cento), por dia de atraso, a título de compensação financeira.  

6.5 – O Pagamento do acréscimo a que se refere o item anterior será efetivado 
mediante autorização expressa do Prefeito Municipal, em processo próprio que se 
iniciará com o requerimento da CONTRATADA dirigido à Secretaria requisitante. 

7 - DA REVISÃO DOS PREÇOS:  

7.1 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo da execução do objeto, 
cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos 
fornecedores.  

7.2 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 
superior ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:  

a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua 
adequação ao praticado pelo mercado;  

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e  

c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.  

7.3 - Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o 
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 
compromisso, o órgão gerenciador poderá:  

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a 
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e  

b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.  

7.4 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção 
da contratação mais vantajosa.  

7.5 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições 
contidas no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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8 - DA REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

8.1 - A ata de registro de preços poderá ser revogada pela Administração 
automaticamente:  

a) quando não restarem produtos registrados.  

b) pelo Contratante, quando caracterizado o interesse público. 

9 - OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR  

9.1 - Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, todas as condições de 
regularidade fiscal exigida no edital de licitação respectivo.  

9.2 - Executar fielmente o objeto desta Ata, comunicando, imediatamente, ao 
representante legal do órgão gerenciador ou signatário qualquer fato impeditivo de seu 
cumprimento.  

9.3 - Responder às notificações no prazo estabelecido.  

9.4 - Não assumir obrigações que comprometam ou prejudiquem a capacidade de 
fornecimento ao órgão gerenciador e aos órgãos parceiros.  

9.5 - Responsabilizar-se integralmente pela qualidade dos serviços, nos termos da 
legislação vigente;  

9.6 - Responsabilizar-se, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, resultantes da execução do objeto, conforme exigência legal;  

9.7 - Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-lo 
de acordo com as especificações constantes da proposta e/ou instruções deste Edital e 
seus Anexos;  

9.8- Sujeitar-se à fiscalização da CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos 
solicitados e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram.  

9.9 - Assumir o ônus decorrente de todas as despesas, tributos, contribuições, fretes, 
seguros e demais encargos inerentes à execução do objeto.  

9.10 - Responsabilizar-se integralmente pelas despesas com transporte e quaisquer 
outras adicionais referentes ao objeto contratado, de natureza direta e indireta 
decorrentes do cumprimento de suas obrigações, sem qualquer ônus adicional para a 
CONTRATANTE, incluídos tributos, contribuições e seguros.  

9.11 - Responder pelos danos causados direta ou indiretamente ao patrimônio do 
Município ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, quando da execução do objeto. 
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O acompanhamento ou fiscalização da instituição não exclui ou reduz a 
responsabilidade. 

10 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

10.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:  

a. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;  

b. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;  

c. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; e  

d. Tiver presentes razões de interesse público.  

10.2 - O cancelamento da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses previstas, 
assegurado, o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
autoridade competente do órgão gerenciador.  

10.3 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução 
contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado. 

11 - DAS PENALIDADES EM CASO DE INADIMPLEMENTO:  

11.1-    A Contratada, na hipótese de inadimplência parcial ou total, ressalvados os 
casos fortuitos ou de força maior previstos na presente ATA, devidamente 
comprovados, estará sujeita às seguintes penalidades, garantida a sua prévia defesa no 
respectivo processo:  
11.1.1- Advertência; 
 

11.1.2- Multa; e, 
 

11.1.3- Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a Municipalidade de Seabra-Bahia por prazo não superior a dois (2) anos. 
 

11.2-    Das Multas: 
11.2.1- As multas impostas à Contratada serão descontadas dos pagamentos 
eventualmente devidos, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente; 
 
11.3-    Da aplicação das penalidades: 
 
11.3.1- As penalidades serão aplicadas administrativamente, independentemente de 
interpelação judicial ou extrajudicial. 
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11.4-    Da cumulatividade: 
 
11.4.1- A aplicação da penalidade “multa” não impede que o órgão contratante rescinda 
unilateralmente o acordo e venha a aplicar, cumulativamente, a sanção prevista no 
subitem 11.1.3. 
 

11.5-    Da aplicação das multas: 
 

811.5.1- Multa por atraso da entrega: 
 
11.5.1.1-   As multas, caso aplicadas, serão calculadas tomando por base o valor total 
da parcela em atraso devidamente atualizado, conforme índice adotado para a 
atualização monetária no valor de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso até 
o trigésimo dia. 
 
11.5.2- Multa compensatória; 
 

8.5.2.1-   Decorridos mais de trinta (30) dias de atraso da entrega do objeto, será 
aplicada uma multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor do objeto, pelos 
danos causados pela inadimplência do fornecedor. 
 

11.6-    Caso a Contratada descumpra o que prevê o item 2.5 desta ATA, ser-lhe-á 
aplicada multa correspondente a 0,1% (um décimo por cento) por dia sobre o valor do 
bem rejeitado, a contar do término do prazo estabelecido naquele item para retirada da 
mesma. 
 
12- DA FISCALIZAÇÃO: 
 

12.1-  A Registrada deverá facilitar o trabalho de fiscalização a cargo do órgão 
contratante; 
 

12.2-  A fiscalização do cumprimento do acordo decorrente desta ATA será 
exercida por servidor habilitado, designado formalmente pelo órgão contratante, para 
tal, investido de plenos poderes para: 
 

12.2.1-  Recusar o material em desacordo com o objeto; 
12.2.2-  Promover a liquidação do respectivo documento de cobrança; 
 
12.2.3-  Tomar as ações iniciais para a consecução das medidas cabíveis para os casos 
amparados pelos itens 8 e 9 a serem executados pelo órgão contratante; 
 

12.2.4-  Tomar quaisquer outras medidas julgadas necessárias para a perfeita 
execução do objeto. 
 
12.3-  A cada entrega de material, o órgão contratante poderá selecionar, a seu critério, 
amostras dos itens entregues, a fim de serem submetidas a exames, visando à 
verificação do cumprimento das condições estabelecidas no Edital Licitatório. O tempo 
médio de análise é de 30 (trinta) dias. As despesas decorrentes dos exames a serem 
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realizados serão custeadas pelo órgão contratante; 
 
12.4-  A rejeição dos itens não justificará atrasos em relação ao prazo de entrega fixado. 
 
13- DOS CASOS FORTUITOS OU DE FORMA MAIOR: 
 
13.1-  Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de 
cancelamento da ATA ou não aplicação de multas, os inadimplementos decorrentes 
das situações a seguir, quando vierem a afetar a entrega dos produtos no local onde 
estiver sendo executado o objeto do acordo: 
 
13.1.1-  Greve geral; 
 
13.1.2-  Calamidade pública; 
 
13.1.3-  Interrupção dos meios de transporte; 
 
13.1.4-  Condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e, 
 

13.1.5-  Outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393 do Novo 
Código Civil Brasileiro. 
 

13.2-  Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela 
Contratada perante o órgão contratante; 
 
13.3-  Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força 
maior, o fato deverá ser comunicado ao órgão contratante, até 24 horas após a 
ocorrência. Caso não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será considerado 
como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de enquadramento da ocorrência 
como caso fortuito ou de força maior. 
 

14- DA CONTRATAÇÃO: 
 

14.1-  O compromisso para fornecimento dos materiais registrados nesta ATA será 
efetivado através de emissão de nota de empenho específica com a empresa, que terá 
força de contrato; 
 
15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

1.51 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica 
para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a 
preferência de fornecimento em igualdade de condições.  

15.2 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame 
licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente 
comprovada a vantagem.  
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15.3 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, 
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este não 
prejudique as obrigações anteriormente assumidas.  

15.4 - Fica reservada a Administração à possibilidade de adquirir os objetos da presente 
após da assinatura da Ata de Registro de Preços, visando atender suas necessidades. 

15.5 - A cada fornecimento, o órgão participante da ARP providenciará a expedição da 
correspondente Solicitação de empenho e notificando a empresa para proceder à 
retirada do mesmo.  

15.6 - Os órgãos ou entidades, interessados na utilização da Ata de Registro de deverão 
encaminhar solicitação prévia ao órgão gerenciador/Secretaria Municipal de 
Administração.  

15.7 - Quando destinados a outro órgão ou entidade aderente, a entrega ocorrerá no 
endereço que por este for indicado.  

15.8 - Fica eleito o Foro da Comarca de Seabra-Bahia, para nele serem dirimidas as 
dúvidas oriundas do presente contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.  

15.9 – A divulgação da Ata de Registro de Preços será no Diário Oficial Eletrônico do 
Município.  

15.10 - Integram esta Ata o Relatório de Itens ganhos por fornecedor 

____________________________________________________ 
Seabra, 12 de maio de 2022 

 
 
FÁBIO MIRANDA DE OLIVEIRA   
Prefeito 
 

 

 
 
MAURÍCIO DOS SANTOS DE SOUZA 
Contratada  
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