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Licitações
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS
Praça Jose Dantas de Souza, nº02, Centro, Heliópolis-Ba
CNPJ: 13.393.178/0001-91
PARECER DE JULGAMENTO
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Heliópolis – BA torna público o
resultado do Pregão Presencial (SRP) nº 021/2021-PMH, objetivando o REGISTRO
DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES
E PESADOS DO MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS (BA), conforme Termo de Referência do
Edital do certame. Considerando que o licitante atendeu aos termos do Edital
apresentando todos os documentos solicitados para habilitação e estando os valores
propostos dentro dos limites estabelecidos pela Secretaria demandante e, não
havendo manifestação de intenção de recurso contra as decisões proferidas nos autos
do processo, a equipe vem informar e recomendar a HOMOLOGAÇÃO do certame
em favor da mesma:
RAUL DE SANTANA BATISTA 04568393132, inscrito no CNPJ sob o nº. 40.633.105/000100, com sede RUA NOVA, Nº 9997, SALA, CEP: 48.445-000 CENTRO, HELIÓPOLIS, BAHIA,
neste ato, representada pelo(a) Sr.(a). RAUL DE SANTANA BATISTA.

ITEM

DESCRIÇÃO

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

1

Serviço de manutenção, reparos e mão de
obra especializada na execução de
conservação e recuperação em veículos.
(Veículos leves - Carros de passeio e Pickups).

HORAS

1500

R$ 49,00

R$ 73.500,00

RESOLVE SERVIÇOS E PEÇAS LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº. 32.597.624/0001-24,
com sede RODOVIA LOURIVAL BATISTA, Nº 1903, GALPÃO, CEP: 49.480-000, CENTRO,
SIMÃO DIAS, SERGIPE, neste ato, representada pelo(a) Sr.(a). MAIKE SANTOS SANTANA.

ITEM

2

DESCRIÇÃO

UNID

Serviço de manutenção, reparos e mão de
obra especializada na execução de
HORAS
conservação e recuperação em veículos.
(Veículos pesados - Caminhões e Ônibus).

QUANT

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

500

R$ 124,00

R$ 62.000,00

FÁBIO ALVES DOS SANTOS, inscrito no CNPJ sob o nº. 37.381.996/0001-32, com sede
ROD. MINISTRO ELIZEU REZENDE, Nº 1000, GALPÃO 1, CEP: 49.290-000 BAIRRO TREVO,
ITABAIANINHA, SERGIPE, neste ato, representada pelo(a) Sr.(a). FÁBIO ALVES DOS SANTOS.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS
Praça Jose Dantas de Souza, nº02, Centro, Heliópolis-Ba
CNPJ: 13.393.178/0001-91

ITEM

3

DESCRIÇÃO

UNID

Serviço de manutenção, reparos e mão de
obra especializada na execução de
HORAS
conservação e recuperação em veículos.
(Máquinas e Tratores).

QUANT

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

800

R$ 175,00

R$ 140.000,00

É o parecer.
Heliópolis (BA), 13 de julho de 2021.

ANTONIO JACKSON MARANDUBA DE SOUSA
Pregoeiro Oficial
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS
Praça Jose Dantas de Souza, nº02, Centro, Heliópolis-Ba
CNPJ: 13.393.178/0001-91

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo: Pregão Presencial SRP Nº 021/2021 - PMH
O Município de Heliópolis – Estado da Bahia, através do Pregoeiro designado pela Portaria nº 028 de
10 de junho de 2021, torna público o resultado do processo supra. OBJETO: REGISTRO DE
PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES
E PESADOS DO MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS (BA). VENCEDORES: RAUL DE SANTANA
BATISTA 04568393132, inscrito no CNPJ/MF sob nº 40.633.105/0001-00, no valor global de R$
73.500,00; RESOLVE SERVIÇOS E PEÇAS LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob nº 32.597.624/000124, no valor global de R$ 62.000,00 e FÁBIO ALVES DOS SANTOS inscrito no CNPJ/MF sob
nº 37.381.996/0001-32, no valor global de R$ 140.000,00. Data 12/07/2021. Nesse contexto,
HOMOLOGO o resultado proferido pelo Pregoeiro, no Processo acima mencionado, em favor das
empresas vencedoras.

HELIÓPOLIS - BA, 14 de julho de 2021.

JOSÉ MENDONÇA DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS
Praça Jose Dantas de Souza, nº02, Centro, Heliópolis-Ba
CNPJ: 13.393.178/0001-91

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 048/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS
VEÍCULOS LEVES E PESADOS DO MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS (BA)
Aos 14 dias do mês de julho do ano de 2021, O MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS/BA, com sede na
Praça Jose Dantas de Souza, nº. 02 - Centro de Heliópolis - BA, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
13.393.178/0001-91, neste ato representada por seu Prefeito o Sr. JOSÉ MENDONÇA DANTAS,
doravante denominado simplesmente ORGAO GERENCIADOR e a empresa, RAUL DE
SANTANA BATISTA 04568393132 inscrita no CNPJ sob o nº 40.633.105/0001-00, com sede na
Rua nova, nº 9997, sala, CEP: 48.445-000, centro, Heliópolis Bahia neste ato, representada pelo Sr,
RAUL DE SANTANA BATISTA 04568393132, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula
de identidade RG 26564130 SSP/ SE, inscrito no CPF/MF sob o no 045.683.931-32 , residente e
domiciliado na Rua Nova nº 9997, casa, CEP: 48.445.000, Centro, Heliópolis Bahia , e, daqui por
diante, denominada simplesmente FORNECEDOR REGISTRADO, resolvem na forma da pela Lei
Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 7.892/2013, subsidiariamente, pela Lei
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, firmar a presente ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica do Município, que
emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei no 8.666, de 1993, mediante as
seguintes condições:
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E
REPARAÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DO MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS
(BA), conforme especificações e exigências estabelecidas no anexo I do Edital do Pregão Presencial
SRP n° 021/2021 e Anexo I desta Ata de Registro de Preços;
2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial para Registro
de Preços n° 021/2021 e seus Anexos, o qual e parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda,
a proposta do Fornecedor Registrado.
3. DA VIGÊNCIA DA ATA
3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
assinatura.
4. DO PREÇO
4.1. Os preços registrados são os seguintes:

ITEM

DESCRIÇÃO

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS
Praça Jose Dantas de Souza, nº02, Centro, Heliópolis-Ba
CNPJ: 13.393.178/0001-91

1

Serviço de manutenção, reparos e mão de obra
especializada na execução de conservação e
recuperação em veículos. (Veículos leves Carros de passeio e Pick-ups).

HORAS

1500

R$ 49,00

R$ 73.500,00

4.2. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução
daqueles existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar os Fornecedores registrados
para negociar o novo valor.
4.2.1. Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o Órgão Gerenciador poderá
liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, uma vez frustrada a
negociação e convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação.
4.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento. E sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e
b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
4.3.1. 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.
4.4. O diferencial de preço entre a proposta inicial do Fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de
mercado efetuada pelo Órgão Gerenciador a época da abertura da proposta, bem como eventuais
descontos por ela concedidos serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da validade da
Ata de Registro de Preços.
5. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS
5.1. O Órgão Gerenciador adotara a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da
presente Ata.
6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
6.1. O Fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos
praticados no mercado;
c) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
d) houver razoes de interesse público.
6.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa,
será formalizado por despacho do Prefeito Municipal de HELIÓPOLIS - Bahia.
6.3. 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 forca maior devidamente comprovados e justificados.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS
Praça Jose Dantas de Souza, nº02, Centro, Heliópolis-Ba
CNPJ: 13.393.178/0001-91
7. DA DIVULGAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1. A publicação do extrato da Ata de Registro de Preços deverá de realizada na Imprensa Oficial, na
forma prevista no Art. 15 § 2º da Lei n° 8.666/93, até o quinto dia útil do mês subsequente ao de sua
assinatura.
8. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
8.1. São obrigações do órgão gerenciador:
I - gerenciar a Ata de Registro de Preços:
II - prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas
Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
III - emitir pareceres sobre atos relativos a execução da ata, em especial, quanto ao
acompanhamento e fiscalização do fornecimento, a exigência de condições estabelecidas no Edital e a
proposta de aplicação de sanções;
IV - assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento
convocatório e seus anexos;
V - assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio
de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
VI – conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a
aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
VII - fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor Registrado;
VIII - a fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzira a
responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução do objeto deste Termo.
09. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO
09.1. São obrigações do fornecedor registrado:
I - manter, durante a vigência da ata de registro de preço, as condições de habilitação exigidas no
Edital e na presente Ata de Registro de preços;
II - comunicar ao Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de registro
de preços;
III - atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros
cometidos na execução do objeto da ata de registro de preços;
IV - abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da ata de registro de preços sem a
expressa concordância do Órgão Gerenciador.
V – Cumprir fielmente as determinações estabelecidas no Termo de Referência do Pregão
Presencial 021/2021 que deu origem ao presente registro, bem como, ao exposto na proposta
vencedora do certame de sua autoria.
10. DA EXECUÇÃO DO OBJETO
10.1. O prazo de fornecimento será de ate 05 (cinco) dias, a contar da data da solicitação feita pela
Secretaria responsável pela solicitação.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS
Praça Jose Dantas de Souza, nº02, Centro, Heliópolis-Ba
CNPJ: 13.393.178/0001-91

11. DAS PENALIDADES
a) Se a Adjudicatária, dentro do prazo de convocação, não receber a Ordem de Serviço,
recusar-se a executar o objeto licitado, apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar
o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a pro posta, comportar-se de modo inidôneo
ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de ate
05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Instrumento e demais cominações legais;
b) Pela inexecução total ou parcial do objeto da licitação, erros de execução, mora na execução do
fornecimento e instalação, a CONTRATADA, as seguintes sanções:
I) advertência por escrito sempre que verificadas pequenas falhas corrigíveis;
II) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo atraso injustificado no
fornecimento/instalação, sobre o valor da contratação em atraso;
III)
multa
compensatória/indenizatória
de
5%
(cinco
por
cento)
pelo
não
fornecimento/instalação do objeto deste Pregão, calculada sobre o valor remanescente do contrato;
IV) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer
clausula ou obrigação prevista neste Edital e não discriminado nos incisos anteriores, sobre o valor da
contratação em descumprimento, contada da comunicação da contratante (via internet, fax, correio ou
outro), até cessar a inadimplência;
V) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o Município de
HELIÓPOLIS/BA, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
VI) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma
da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
VII) após o 20º (vigésimo) dia de inadimplência, a Administração terá direito de recusar a
execução da contratação, de acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicando a
adjudicatária a perda de interesse no recebimento da nota fiscal/fatura para pagamento do objeto deste
Edital, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Instrumento.
VIII) a inadimplência da Contratada, independentemente do transcurso do prazo estipulado na alínea
anterior, em quaisquer dos casos, observado o interesse da Contratante e a conclusão dos
procedimentos administrativos pertinentes, poderá implicar a imediata rescisão unilateral deste
Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis;
IX) quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo administrativo, poderão elas
serem compensadas pelo Departamento Financeiro da Contratante, por ocasião do pagamento dos
valores devidos, nos termos dos arts. 368 a 380 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código
Civil);
X) na impossibilidade de compensação, nos termos da alínea anterior ou, inexistindo pagamento
vincendo a ser realizado pela Contratante, ou, ainda, sendo este insuficiente para possibilitar a
compensação de valores, a Contratada será notificada a recolher aos cofres do Erário a importância
remanescente das multas aplicadas, no prazo Máximo de 10 (dez) dias, contado da data do
recebimento, pela Contratada, do comunicado formal da decisão definitiva de aplicação da penalidade,
sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS
Praça Jose Dantas de Souza, nº02, Centro, Heliópolis-Ba
CNPJ: 13.393.178/0001-91
XI) As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a
gravidade da infração;
XII) O valor Máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do
valor da contratação;
XIII) Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de forca
maior ou caso fortuito.
XIV A multa, aplicada após regular processo administrativo, devera ser recolhida no prazo Máximo de
10 (dez) dias, ou ainda, quando for o caso, será cobrada judicialmente.
XV) As sanções previstas nesta CLAUSULA são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de
outra e nem impede a sobreposição de outras sanções previstas na Lei Federal no 8.666, de 21 de
junho
de
1993,
com
suas
alterações.
XVI As penalidades serão aplicadas, garantido sempre o exercício do direito de defesa, após
notificação endereçada à Contratada, assegurando-lhe o prazo de 5 (cinco) úteis para manifestação e
posterior decisão da Autoridade Superior, nos termos da lei.
12. DA PUBLICAÇÃO
12.1. A publicação do extrato da Ata de Registro de Preços deverá de realizada na Imprensa Oficial,
na forma prevista no Art. 15 § 2º da Lei n° 8.666/93, até o quinto dia útil do mês subsequente ao de
sua assinatura.
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. Independente de sua transcrição, o edital e seus anexos, principalmente a proposta de preço e os
documentos da proposta e da habilitação apresentados pelo Fornecedor Registrado no pregão fará
parte desta Ata de Registro de Preços.
14. DO FORO
14.1. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços será
competente o foro da Comarca do Município de HELIÓPOLIS/BA, estado da Bahia.
E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente ata de
registro de preços que, lida e achada conforme, e assinada pelos signatários deste instrumento e pelas
testemunhas abaixo nomeadas.
Heliópolis - Bahia, 14 de julho de 2021.
____________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS
Órgão Gerenciador

____________________________________________________
RAUL DE SANTANA BATISTA 04568393132
RAUL DE SANTANA BATISTA
FORNECEDOR REGISTRADO
Testemunha
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS
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1-____________________________________
Nome:
CPF:
2-____________________________________
Nome:
CPF:
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS
Praça Jose Dantas de Souza, nº02, Centro, Heliópolis-Ba
CNPJ: 13.393.178/0001-91
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 049/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS
VEÍCULOS LEVES E PESADOS DO MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS (BA)
Aos 14 dias do mês de julho do ano de 2021, O MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS/BA, com sede na
Praça Jose Dantas de Souza, nº. 02 - Centro de Heliópolis - BA, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
13.393.178/0001-91, neste ato representada por seu Prefeito o Sr. JOSÉ MENDONÇA DANTAS,
doravante denominado simplesmente ORGAO GERENCIADOR e a empresa RESOLVE
SERVIÇOS E PEÇAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.597.624/0001-24, com sede na Rod
Lourival Batista, Nº 1903, galpão, CEP: 49.480-000, centro, Simão Dias, Sergipe, neste ato,
representada pelo Sr. MA
E SANTOS SANTANA, brasileiro, divorciado, empresário, portador da
Cédula de identidade RG 22006443 - SSP/SE, inscrito no CPF/MF sob o no 030.575.875-69, residente
e domiciliado na Estrada Povoado Lagoa seca, nº 367, casa área rural, CEP: 49.480-000, Simão Dias
Sergipe e, daqui por diante, denominada simplesmente FORNECEDOR REGISTRADO, resolvem
na forma da pela Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 7.892/2013,
subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, firmar a
presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica do
Município, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei no 8.666, de 1993,
mediante as seguintes condições:
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E
REPARAÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DO MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS
(BA), conforme especificações e exigências estabelecidas no anexo I do Edital do Pregão Presencial
SRP n° 021/2021 e Anexo I desta Ata de Registro de Preços;
2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial para Registro
de Preços n° 021/2021 e seus Anexos, o qual e parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda,
a proposta do Fornecedor Registrado.
3. DA VIGÊNCIA DA ATA
3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
assinatura.
4. DO PREÇO
4.1. Os preços registrados são os seguintes:

ITEM

DESCRIÇÃO

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO
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2

Serviço de manutenção, reparos e mão de
obra especializada na execução de
HORAS
conservação e recuperação em veículos.
(Veículos pesados - Caminhões e nibus).

500

R$ 124,00

R$ 62.000,00

4.2. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução
daqueles existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar os Fornecedores registrados
para negociar o novo valor.
4.2.1. Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o Órgão Gerenciador poderá
liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, uma vez frustrada a
negociação e convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação.
4.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento. E sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e
b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
4.3.1. 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.
4.4. O diferencial de preço entre a proposta inicial do Fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de
mercado efetuada pelo Órgão Gerenciador a época da abertura da proposta, bem como eventuais
descontos por ela concedidos serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da validade da
Ata de Registro de Preços.
5. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS
5.1. O Órgão Gerenciador adotara a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da
presente Ata.
6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
6.1. O Fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos
praticados no mercado;
c) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
d) houver razoes de interesse público.
6.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa,
será formalizado por despacho do Prefeito Municipal de HELIÓPOLIS - Bahia.
6.3. 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 forca maior devidamente comprovados e justificados.
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7. DA DIVULGAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1. A publicação do extrato da Ata de Registro de Preços deverá de realizada na Imprensa Oficial, na
forma prevista no Art. 15 § 2º da Lei n° 8.666/93, até o quinto dia útil do mês subsequente ao de sua
assinatura.
8. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
8.1. São obrigações do órgão gerenciador:
I - gerenciar a Ata de Registro de Preços:
II - prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas
Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
III - emitir pareceres sobre atos relativos a execução da ata, em especial, quanto ao
acompanhamento e fiscalização do fornecimento, a exigência de condições estabelecidas no Edital e a
proposta de aplicação de sanções;
IV - assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento
convocatório e seus anexos;
V - assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio
de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
VI – conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a
aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
VII - fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor Registrado;
VIII - a fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzira a
responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução do objeto deste Termo.
09. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO
09.1. São obrigações do fornecedor registrado:
I - manter, durante a vigência da ata de registro de preço, as condições de habilitação exigidas no
Edital e na presente Ata de Registro de preços;
II - comunicar ao Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de registro
de preços;
III - atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros
cometidos na execução do objeto da ata de registro de preços;
IV - abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da ata de registro de preços sem a
expressa concordância do Órgão Gerenciador.
V – Cumprir fielmente as determinações estabelecidas no Termo de Referência do Pregão
Presencial 021/2021 que deu origem ao presente registro, bem como, ao exposto na proposta
vencedora do certame de sua autoria.
10. DA EXECUÇÃO DO OBJETO
10.1. O prazo de fornecimento será de ate 05 (cinco) dias, a contar da data da solicitação feita pela
Secretaria responsável pela solicitação.
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11. DAS PENALIDADES
a) Se a Adjudicatária, dentro do prazo de convocação, não receber a Ordem de Serviço,
recusar-se a executar o objeto licitado, apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar
o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a pro posta, comportar-se de modo inidôneo
ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de ate
05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Instrumento e demais cominações legais;
b) Pela inexecução total ou parcial do objeto da licitação, erros de execução, mora na execução do
fornecimento e instalação, a CONTRATADA, as seguintes sanções:
I) advertência por escrito sempre que verificadas pequenas falhas corrigíveis;
II) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo atraso injustificado no
fornecimento/instalação, sobre o valor da contratação em atraso;
III)
multa
compensatória/indenizatória
de
5%
(cinco
por
cento)
pelo
não
fornecimento/instalação do objeto deste Pregão, calculada sobre o valor remanescente do contrato;
IV) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer
clausula ou obrigação prevista neste Edital e não discriminado nos incisos anteriores, sobre o valor da
contratação em descumprimento, contada da comunicação da contratante (via internet, fax, correio ou
outro), até cessar a inadimplência;
V) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o Município de
HELIÓPOLIS/BA, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
VI) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma
da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
VII) após o 20º (vigésimo) dia de inadimplência, a Administração terá direito de recusar a
execução da contratação, de acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicando a
adjudicatária a perda de interesse no recebimento da nota fiscal/fatura para pagamento do objeto deste
Edital, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Instrumento.
VIII) a inadimplência da Contratada, independentemente do transcurso do prazo estipulado na alínea
anterior, em quaisquer dos casos, observado o interesse da Contratante e a conclusão dos
procedimentos administrativos pertinentes, poderá implicar a imediata rescisão unilateral deste
Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis;
IX) quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo administrativo, poderão elas
serem compensadas pelo Departamento Financeiro da Contratante, por ocasião do pagamento dos
valores devidos, nos termos dos arts. 368 a 380 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código
Civil);
X) na impossibilidade de compensação, nos termos da alínea anterior ou, inexistindo pagamento
vincendo a ser realizado pela Contratante, ou, ainda, sendo este insuficiente para possibilitar a
compensação de valores, a Contratada será notificada a recolher aos cofres do Erário a importância
remanescente das multas aplicadas, no prazo Máximo de 10 (dez) dias, contado da data do
recebimento, pela Contratada, do comunicado formal da decisão definitiva de aplicação da penalidade,
sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.
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XI) As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a
gravidade da infração;
XII) O valor Máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do
valor da contratação;
XIII) Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de forca
maior ou caso fortuito.
XIV A multa, aplicada após regular processo administrativo, devera ser recolhida no prazo Máximo de
10 (dez) dias, ou ainda, quando for o caso, será cobrada judicialmente.
XV) As sanções previstas nesta CLAUSULA são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de
outra e nem impede a sobreposição de outras sanções previstas na Lei Federal no 8.666, de 21 de
junho
de
1993,
com
suas
alterações.
XVI As penalidades serão aplicadas, garantido sempre o exercício do direito de defesa, após
notificação endereçada à Contratada, assegurando-lhe o prazo de 5 (cinco) úteis para manifestação e
posterior decisão da Autoridade Superior, nos termos da lei.
12. DA PUBLICAÇÃO
12.1. A publicação do extrato da Ata de Registro de Preços deverá de realizada na Imprensa Oficial,
na forma prevista no Art. 15 § 2º da Lei n° 8.666/93, até o quinto dia útil do mês subsequente ao de
sua assinatura.
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. Independente de sua transcrição, o edital e seus anexos, principalmente a proposta de preço e os
documentos da proposta e da habilitação apresentados pelo Fornecedor Registrado no pregão fará
parte desta Ata de Registro de Preços.
14. DO FORO
14.1. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços será
competente o foro da Comarca do Município de HELIÓPOLIS/BA, estado da Bahia.
E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente ata de
registro de preços que, lida e achada conforme, e assinada pelos signatários deste instrumento e pelas
testemunhas abaixo nomeadas.
Heliópolis - Bahia, 14 de julho de 2021.
___________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS
Órgão Gerenciador

____________________________________________________
MA
E SANTOS SANTANA
RESOLVE SERVIÇOS E PEÇAS LTDA
FORNECEDOR REGISTRADO
Testemunha
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 050/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS
VEÍCULOS LEVES E PESADOS DO MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS (BA)
Aos 14 dias do mês de julho do ano de 2021, O MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS/BA, com sede na
Praça Jose Dantas de Souza, nº. 02 - Centro de Heliópolis - BA, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
13.393.178/0001-91, neste ato representado por seu Prefeito o Sr. JOSÉ MENDONÇA DANTAS,
doravante denominado simplesmente ORGAO GERENCIADOR e a empresa FÁBIO ALVES DOS
SANTOS, inscrita no CNPJ sob o nº 37.381.996/0001-32, com sede Rod. Ministro Elizeu Rezende, nº
1000, galpão 1, bairro trevo, Itabaianinha, Sergipe, neste ato, representada pelo Sr. FÁBIO ALVES
DOS SANTOS , brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de identidade RG 31257577- SSP/
SE, inscrito no CPF/MF sob o nº 006.200.285-64, residente e domiciliado na Travessa Santo Antônio,
nº 63, CEP: 49.095-820, Bairro Jabutiana, Aracaju, Sergipe e, daqui por diante, denominada
simplesmente FORNECEDOR REGISTRADO, resolvem na forma da pela Lei Federal no 10.520,
de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 7.892/2013, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666,
de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, firmar a presente ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica do Município, que emitiu seu parecer,
conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei no 8.666, de 1993, mediante as seguintes condições:
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E
REPARAÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DO MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS
(BA), conforme especificações e exigências estabelecidas no anexo I do Edital do Pregão Presencial
SRP n° 021/2021 e Anexo I desta Ata de Registro de Preços;
2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial para Registro
de Preços n° 021/2021 e seus Anexos, o qual e parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda,
a proposta do Fornecedor Registrado.
3. DA VIGÊNCIA DA ATA
3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
assinatura.
4. DO PREÇO
4.1. Os preços registrados são os seguintes:
TABELA COM OS PREÇOS
ITE
M

DESCRIÇÃO

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO
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3

Serviço de manutenção, reparos e mão de
obra especializada na execução de HORA
S
conservação e recuperação em veículos.
(Máquinas e Tratores).

800

R$ 175,00

R$ 140.000,00

4.2. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução
daqueles existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar os Fornecedores registrados
para negociar o novo valor.
4.2.1. Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o Órgão Gerenciador poderá
liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, uma vez frustrada a
negociação e convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação.
4.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento. E sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e
b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
4.3.1. 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.
4.4. O diferencial de preço entre a proposta inicial do Fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de
mercado efetuada pelo Órgão Gerenciador a época da abertura da proposta, bem como eventuais
descontos por ela concedidos serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da validade da
Ata de Registro de Preços.
5. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS
5.1. O Órgão Gerenciador adotara a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da
presente Ata.
6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
6.1. O Fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos
praticados no mercado;
c) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
d) houver razoes de interesse público.
6.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa,
será formalizado por despacho do Prefeito Municipal de HELIÓPOLIS - Bahia.
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6.3. 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 forca maior devidamente comprovados e justificados.
7. DA DIVULGAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1. A publicação do extrato da Ata de Registro de Preços deverá de realizada na Imprensa Oficial, na
forma prevista no Art. 15 § 2º da Lei n° 8.666/93, até o quinto dia útil do mês subsequente ao de sua
assinatura.
8. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
8.1. São obrigações do órgão gerenciador:
I - gerenciar a Ata de Registro de Preços:
II - prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas
Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
III - emitir pareceres sobre atos relativos a execução da ata, em especial, quanto ao
acompanhamento e fiscalização do fornecimento, a exigência de condições estabelecidas no Edital e a
proposta de aplicação de sanções;
IV - assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento
convocatório e seus anexos;
V - assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio
de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
VI – conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a
aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
VII - fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor Registrado;
VIII - a fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzira a
responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução do objeto deste Termo.
09. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO
09.1. São obrigações do fornecedor registrado:
I - manter, durante a vigência da ata de registro de preço, as condições de habilitação exigidas no
Edital e na presente Ata de Registro de preços;
II - comunicar ao Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de registro
de preços;
III - atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros
cometidos na execução do objeto da ata de registro de preços;
IV - abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da ata de registro de preços sem a
expressa concordância do Órgão Gerenciador.
V – Cumprir fielmente as determinações estabelecidas no Termo de Referência do Pregão
Presencial 021/2021 que deu origem ao presente registro, bem como, ao exposto na proposta
vencedora do certame de sua autoria.
10. DA EXECUÇÃO DO OBJETO
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10.1. O prazo de fornecimento será de ate 05 (cinco) dias, a contar da data da solicitação feita pela
Secretaria responsável pela solicitação.
11. DAS PENALIDADES
a) Se a Adjudicatária, dentro do prazo de convocação, não receber a Ordem de Serviço,
recusar-se a executar o objeto licitado, apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar
o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a pro posta, comportar-se de modo inidôneo
ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de ate
05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Instrumento e demais cominações legais;
b) Pela inexecução total ou parcial do objeto da licitação, erros de execução, mora na execução do
fornecimento e instalação, a CONTRATADA, as seguintes sanções:
I) advertência por escrito sempre que verificadas pequenas falhas corrigíveis;
II) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo atraso injustificado no
fornecimento/instalação, sobre o valor da contratação em atraso;
III)
multa
compensatória/indenizatória
de
5%
(cinco
por
cento)
pelo
não
fornecimento/instalação do objeto deste Pregão, calculada sobre o valor remanescente do contrato;
IV) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer
clausula ou obrigação prevista neste Edital e não discriminado nos incisos anteriores, sobre o valor da
contratação em descumprimento, contada da comunicação da contratante (via internet, fax, correio ou
outro), até cessar a inadimplência;
V) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o Município de
HELIÓPOLIS/BA, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
VI) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma
da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
VII) após o 20º (vigésimo) dia de inadimplência, a Administração terá direito de recusar a
execução da contratação, de acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicando a
adjudicatária a perda de interesse no recebimento da nota fiscal/fatura para pagamento do objeto deste
Edital, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Instrumento.
VIII) a inadimplência da Contratada, independentemente do transcurso do prazo estipulado na alínea
anterior, em quaisquer dos casos, observado o interesse da Contratante e a conclusão dos
procedimentos administrativos pertinentes, poderá implicar a imediata rescisão unilateral deste
Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis;
IX) quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo administrativo, poderão elas
serem compensadas pelo Departamento Financeiro da Contratante, por ocasião do pagamento dos
valores devidos, nos termos dos arts. 368 a 380 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código
Civil);
X) na impossibilidade de compensação, nos termos da alínea anterior ou, inexistindo pagamento
vincendo a ser realizado pela Contratante, ou, ainda, sendo este insuficiente para possibilitar a
compensação de valores, a Contratada será notificada a recolher aos cofres do Erário a importância
remanescente das multas aplicadas, no prazo Máximo de 10 (dez) dias, contado da data do
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recebimento, pela Contratada, do comunicado formal da decisão definitiva de aplicação da penalidade,
sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.
XI) As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a
gravidade da infração;
XII) O valor Máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do
valor da contratação;
XIII) Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de forca
maior ou caso fortuito.
XIV A multa, aplicada após regular processo administrativo, devera ser recolhida no prazo Máximo de
10 (dez) dias, ou ainda, quando for o caso, será cobrada judicialmente.
XV) As sanções previstas nesta CLAUSULA são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de
outra e nem impede a sobreposição de outras sanções previstas na Lei Federal no 8.666, de 21 de
junho
de
1993,
com
suas
alterações.
XVI As penalidades serão aplicadas, garantido sempre o exercício do direito de defesa, após
notificação endereçada à Contratada, assegurando-lhe o prazo de 5 (cinco) úteis para manifestação e
posterior decisão da Autoridade Superior, nos termos da lei.
12. DA PUBLICAÇÃO
12.1. A publicação do extrato da Ata de Registro de Preços deverá de realizada na Imprensa Oficial,
na forma prevista no Art. 15 § 2º da Lei n° 8.666/93, até o quinto dia útil do mês subsequente ao de
sua assinatura.
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. Independente de sua transcrição, o edital e seus anexos, principalmente a proposta de preço e os
documentos da proposta e da habilitação apresentados pelo Fornecedor Registrado no pregão fará
parte desta Ata de Registro de Preços.
14. DO FORO
14.1. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços será
competente o foro da Comarca do Município de HELIÓPOLIS/BA, estado da Bahia.
E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente ata de
registro de preços que, lida e achada conforme, e assinada pelos signatários deste instrumento e pelas
testemunhas abaixo nomeadas.
Heliópolis - Bahia, 14 de julho de 2021.
____________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS
Órgão Gerenciador

____________________________________________________
FÁBIO ALVES DOS SANTOS
FÁBIO ALVES DOS SANTOS
FORNECEDOR REGISTRADO
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Testemunha
1-____________________________________
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CPF:
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CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IATQ0VW1U6PPRPL9W41CPA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
4 de Agosto de 2021
23 - Ano VIII - Nº 1318

Heliópolis

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS
Praça Jose Dantas de Souza,02 Centro, Heliópolis-Ba
CNPJ: 13.393.178/0001-91

RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº D083/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 138/2021

O Prefeito Municipal de Heliópolis, Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições legais, e tendo em vista que foram vencidas as
formalidades da Lei no 8.666/93, com as modificações trazidas
pelas

Leis

nos

8.883/94

e

9.648/98,

frente

ao

processo

administrativo de contratação direta por Dispensa de Licitação,
tombada

sob

nq

D083/2021,

nº

138/2021,

Administrativo

originado
ratifica

a

através

do

contratação

Processo

da

empresa

MULTI ODONTO COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS
LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o
nº 40.671.082/0001-10, localizada na Av

Luiz Eduardo Magalhães,

s/n, Cep:48.540-000, Centro, Jeremoabo Bahia, tendo como objeto a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE

MANUTENÇÃO

ODONTOLÓGICOS,

PREVENTIVA
PARA

E

ATENDER

AS

CORRETIVA

EM

NECESSIDADES

EQUIPAMENTOS
DA

SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS BAHIA. No valor
global de R$ 16.500 (Dezesseis Mil e Quinhentos Reais), face ao
disposto no art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93, vez que o
processo se encontra devidamente instruído.

Heliópolis - BA, 12 de julho de 2021.

JOSE MENDONÇA DANTAS
Prefeito Municipal
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EXTRATO DO CONTRATO NºD083/2021
A

PREFEITURA

MUNICIPAL

DE

HELIÓPOLIS,

ESTADO

DA

BAHIA,

representada por seu titular, JOSÉ MENDONÇA DANTAS, torna público
a celebração do contrato, conforme especificações abaixo:
PROCESSO: DISPENSA Nº D083/2021
CONTRATO: Nº D083/2021
REGÊNCIA LEGAL: conforme previsto o inciso II do art. 24 da lei
nº 8.666 de 21 de junho 1993.
OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM
EQUIPAMENTOS

ODONTOLÓGICOS,

PARA

ATENDER

AS

NECESSIDADES

DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS BAHIA.
CONTRATADO (A): MULTI ODONTO COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS
ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ: 40.671.082/0001-10
DATA DA CELEBRAÇÃO: 12 de julho de 2021.
DATA DA VIGÊNCIA: 12 de junho 2022.
VALOR

DO

CONTRATO:

R$

16.500,00

(DEZESSEIS

MIL

E

QUINHENTOS

REAIS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
U N I DAD E
OR Ç AME NTÁ RI A
0 5. 09 - FUN D O
MU N ICI PAL D E
S AÚ DE .

A ÇÃ O

C L A SS E EC O N ÔMI CA

2 . 0 86- MA NU TE N ÇÃO D E
C O NSU L TÓR I O
O D O NTO LÓG IC O N AS U B S

3 . 3 .90 .39. 0 0OU T RO S SE R VIÇ O S
D E TER CEI RO SP E S SO A JU R Í DIC A.

F ON TE DE
R EC UR S OS
02 – REC. DE
IMPOSTOS E
TRANSF. DE
IMPOSTOS –
SAÚDE 15%

Heliópolis-Ba 12 de julho de 2021

JOSÉ MENDONÇA DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS
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RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº D084/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 140/2021

O Prefeito Municipal de Heliópolis, Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições legais, e tendo em vista que foram vencidas as
formalidades da Lei no 8.666/93, com as modificações trazidas
pelas

Leis

nos

8.883/94

e

9.648/98,

frente

ao

processo

administrativo de contratação direta por Dispensa de Licitação,
tombada

sob

nq

D084/2021,

originado

através

do

Processo

Administrativo nº 140/2021, ratifica a contratação da empresa J B
DOS

SANTOS

inscrita

no

ASSESSORIA
CNPJ

sob

,pessoa

jurídica

de

direito

privado,

o nº35.795.834/0001-15, localizada

na

R

Orlando Teixeira, nº60, Sala B, CEP: 48.410-000 Bairro Centro,
Cicero Dantas Bahia , tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAPEAMENTO E GEORREFERENCIAMENTO DAS
ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS BAHIA,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, ESPORTE E LAZER. No valor global de R$ 6.500,00 (Seis
mil e quinhentos reais), face ao disposto no art. 24, inciso II
da Lei nº 8.666/93, vez que o processo se encontra devidamente
instruído.

Heliópolis - BA, 23 de julho de 2021.

JOSE MENDONÇA DANTAS
Prefeito Municipal
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EXTRATO DO CONTRATO NºD084/2021
A

PREFEITURA

MUNICIPAL

DE

HELIÓPOLIS,

ESTADO

DA

BAHIA,

representada por seu titular, JOSÉ MENDONÇA DANTAS, torna público
a celebração do contrato, conforme especificações abaixo:
PROCESSO: DISPENSA Nº D084/2021
CONTRATO: Nº D084/2021
REGÊNCIA LEGAL: conforme previsto o inciso II do art. 24 da lei
nº 8.666 de 21 de junho 1993.
OBJETO
SERVIÇO

DO

CONTRATO: CONTRATAÇÃO

DE

MAPEAMENTO

E

DE

EMPRESA

PARA

GEORREFERENCIAMENTO

PRESTAÇÃO

DAS

ROTAS

DE
DO

TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS BAHIA, PARA ATENDER
AS

NECESSIDADES

DA

SECRETARIA

MUNICIPAL

DE

EDUCAÇÃO,

CULTURA,

ESPORTE E LAZER.
CONTRATADO (A): J B DOS SANTOS ASSESSORIA CNPJ:35.795.834/0001-15
DATA DA CELEBRAÇÃO: 23 de julho de 2021.
DATA DA VIGÊNCIA: 23 de setembro de 2021.
VALOR DO CONTRATO: R$ 6.500,00 (SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
U NI DA D E
O RÇ AM E NTÁ R I A
04 0 6D EP AR T AME N T O
D E ED U CAÇÃ O

AÇÃO

CLASSE ECONÔMICA

2 . 0 18- FUN C IO NAME N TO
D A RE DE D E ED U CAÇ Ã O
B Á SIC A -EN S I NO
F UN DA M ENT A L

3 . 3.9 . 0.3 9 . 00OU T RO S SE R VIÇ O S
D E TER CEI RO SPESSOA JURÍDICA.

FO N TE DE
RE C UR SOS
04 –
RECURSOS
SALÁRIO
EDUCAÇÃOQSE

Heliópolis-Ba, 23 de julho de 2021.

JOSÉ MENDONÇA DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS
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RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº D085/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 143/2021

O Prefeito Municipal de Heliópolis, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições

legais,

e

tendo

em

vista

que

foram

vencidas

as

formalidades da Lei no 8.666/93, com as modificações trazidas pelas
Leis nos 8.883/94 e 9.648/98, frente ao processo administrativo de
contratação

direta

por

D085/2021,

originado

Dispensa
através

do

de

Licitação,
Processo

tombada

sob

Administrativo

nq
nº

143/2021, ratifica a contratação da empresa AUDATEX BRASIL SERVICOS
LTDA

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o

nº 02.144.891/0001-85, localizada na Av Maria Coelho Aguiar , nº 215,
Centro Empresarial, Bloco E, 7 Andar, Jardim São Luís, Cep: 05.805000, São Paulo (SP), tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE
SERVIÇOS DE ORÇAMENTAÇÃO ELETRÔNICA PARA PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA
MANUTENÇÃO

DOS

VEÍCULOS

PERTENCENTES

A

FROTA

DO

MUNICÍPIO

DE

HELIÓPOLIS BAHIA. No valor global de R$ 7.979,00(Sete Mil Novecentos
e Setenta e Nove Reais), face ao disposto no art. 24, inciso II da
Lei

nº

8.666/93,

vez

que

o

processo

se

encontra

devidamente

instruído.

Heliópolis - BA, 30 de julho de 2021.

JOSE MENDONÇA DANTAS
Prefeito Municipal
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EXTRATO DO CONTRATO NºD085/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS, ESTADO DA BAHIA, representada
por seu titular, JOSÉ MENDONÇA DANTAS, torna público a celebração
do contrato, conforme especificações abaixo:
PROCESSO: DISPENSA Nº D085/2021
CONTRATO: Nº D085/2021
REGÊNCIA LEGAL: conforme previsto o inciso II do art. 24 da lei nº
8.666 de 21 de junho 1993.
OBJETO

DO

PRESTAÇÃO

CONTRATO:
DE

CONTRATAÇÃO

SERVIÇOS

DE

LOCAÇÃO

DE

EMPRESA

DE

ESPECIALIZADA

SOFTWARE

DE

SERVIÇOS

NA
DE

ORÇAMENTAÇÃO ELETRÔNICA PARA PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENÇÃO DOS
VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS BAHIA.
CONTRATADO(A):AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA CNPJ: 02.144.891/000185
DATA DA CELEBRAÇÃO: 30 de julho de 2021.
DATA DA VIGÊNCIA: 30 de julho de 2022.
VALOR DO CONTRATO: R$ 7.979,00 (SETE MIL NOVECENTOS E SETENTA E
NOVE REAIS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
U N I DA D E
ORÇAMENTÁRIA
03.05-SECRETARIA
MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO,
ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS.

A Ç ÃO

CL A SS E EC O NÔM I CA

2.006-MANUT.DE
SERVIÇOS TÉCNICOS E
ADMINISTRATIVOS DO
DEPARTAMENTO.

3 .3 .9 . 0.3 9 . 00 O UT RO S SE R V IÇ O S
D E TE R CEI R O S P ES SO A JU R Í DI C A

FO N TE DE
RE C URS OS
00RECURSOS
ORDINÁRIOS

Heliópolis-Ba 30 de julho de 2021.

JOSÉ MENDONÇA DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS
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