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Portarias
Prefeitura Municipal de Dias D’Ávila
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PORTARIA Nº 001/2022 CGM

DISPÕE SOBRE INSTAURAÇÃO DE
PROCESSO DE SINDICÂNCIA PARA
APURAÇÃO
DE
SUPOSTA
IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA
NO
PAGAMENTO
DA
GIL-RAT
COMPETENCIA 2018.

A Controladora Geral do Município de Dias d`Ávila , Estado da Bahia, no exercício de suas
atribuições legais, com fundamento disposto nos Arts. 31 e 74 Constituição Federal de 1988, da
Resolução do TCM nº 1120 de 21 de Dezembro de 2012 e Lei Municipal nº 330 de 25 de junho de
2009;
Considerando a observância estrita as disposições da Constituição Federal de 1988, especialmente
seus princípios administrativos previstos no artigo 37.
Considerando o dever que a Administração Pública possui de apurar minuciosamente todas as
irregularidades e ilegalidades ocorridas em seu âmbito.
Considerando que toda e qualquer atividade possa causar prejuízo à Administração Pública, há de ser
examinada, não apenas com finalidade de aplicação de penalidades, mas também, como forma de criar
mecanismos eficazes de controle da atividade administrativa;
Considerando a necessidade de dar a maior transparência possível aos atos da administração
municipal, em atendimento aos seus princípios norteadores e aos cânones constitucionais.
Considerando que a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço publico é obrigada a
promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar
assegurando a ampla defesa,
RESOLVE:

Art. 1º Determinar a instauração de SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA para apurar irregularidades
no pagamento da GIL-RAT (Contribuição do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa
decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho) competência 2018-diferença de percentual de 1% a
menor, tendo em vista no quantum disposto no decreto nº 6.042/07 consoante ARE: 1074302 RN
(STF), data da Publicação: DJe 215 de 22/09/2017 – Relator Min. Edson Fachin, firmando a
jurisprudência de recolhimento em percentual de 2% da GIL-RAT.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Controladoria Geral do Município de Dias d Ávila – Bahia, 26 de Janeiro de 2022.

Maristela Moreira Amorim
Controladora Geral do Município
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ERRATA – EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
O Prefeito do Município de Dias D’Ávila, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, RETIFICA o Extrato
de Publicação de Inexigibilidade nº 001/2022, Processo Administrativo nº 318/2022. Cujo objeto: Inscrição e
participação dos funcionários no curso de qualificação técnica sobre Licitações e contratos, nos dias 26, 27 e 28
de janeiro de 2022. Publicado no DOM no dia 25/01/2022, Edição nº 1725 Páginas 45.
x Onde se lê:
“VALOR: R$ 17.999,88 (Dezessete mil e novecentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos).”
x Leia-se:
“VALOR: R$ 17.988,00 (Dezessete mil e novecentos e oitenta e oito reais).”
Dias D’Ávila/Ba, 26 de janeiro de 2022.
Alberto Pereira Castro - Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2021 – REGISTRO DE PREÇOS
Aos 14 dias do mês de janeiro de 2022, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.394.044/0001-95, com sede à Rua Raimundo
J.C. Tabireza, nº. 37, Centro, Dias d’Ávila – Bahia, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Alberto Pereira
Castro, CPF nº 543.517.665-49, e do outro lado as Empresas a seguir descritas e qualificadas, nos termos da
Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação, e do Decreto Municipal Nº 1.421/2015, resolvem Registrar os
Preços, conforme decisão exarada no Processo Administrativo nº 1.812/2021 e HOMOLOGADA, no dia
13/01/2022, referente ao Pregão Eletrônico Nº 30/2021 – REGISTRO DE PREÇOS, consoante as seguintes
Cláusulas e condições a seguir:
1 – DO OBJETO E EMPRESAS REGISTRADAS.
1.1. Contratação de empresa especializada em locação de máquinas e veículos pesados, carro pipa e ônibus
com motorista e operador para atender as necessidades do município de Dias d' Ávila/Ba, conforme descrição
constante no Anexo I.
1.2. As empresas registradas são as a seguir descritas, com a respectiva qualificação:
1.2.1. AQUIDABAN LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 01.418.913/0001-95, estabelecida na Rua Luiz Antonio Garcez, Nº 99, Centro , no
município de Mata de São João/BA, CEP 48.280-000, através de seu representante legal, o Sr. Cláudio
Henrique Nogueira Ellery, portador de cédula de identidade nº 02.480.291-34 SSP/BA e CPF nº 248.600.85515.
1.3. As Ordens de Fornecimento deverão conter: data, número do processo administrativo, indicação da
Secretaria Municipal detentora da respectiva verba orçamentária, quando for o caso, número da Nota de
Empenho, a quantidade e especificações do material solicitado, valor, local de entrega.
1.4. Os itens registrados na Ata de Registro de Preços serão os seguintes:

Item

1

DESCRIÇÃO

UF

RETRO ESCAVADEIRA cabinada, tração 4x4, com
potência líguida mínima de 90
HP, capacidade liguída de
caçamba traseira de 0,23 m³,
capacidade mínima de
caçamba dianteira 1,0m³,
fabricação a partir de 2016 (
com operador e manutenção
por conta da empresa
contratada)

MÊS

LOTE I
MARCA –
MODELO –
ANO DE
FABRICAÇÃO

JCB
3CX
ANO 2021

QUANT.
DE
EQUIPA
MENTO

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
MENSAL
ESTIMAD
O

VALOR
ANUAL
ESTIMADO

6

R$
13.666,66

R$
81.999,96

R$ 983.999,52

R$
R$ 983.999,52
81.999,96
VALOR TOTAL DO LOTE I: R$ 983.999,52 (novecentos e oitenta e três mil e novecentos e noventa e nove reais
e cinquenta e dois centavos)
VALOR TOTAL

LOTE III

ITEM

DESCRIÇÃO

UF

MARCA –
MODELO –
ANO DE
FABRICAÇÃO

QUANT.
DE
EQUIPA
MENTO

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
MENSAL
ESTIMADO
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1

2

3

4

5

ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA sobre esteiras,
caçamba 1,20 m3, peso
operacional 21 t, potência
bruta 155 hp , equipamento
em perfeitas condições de
uso. equipamento em
perfeitas condições de uso,
idade mínima admitida de 8
(oito) anos (com operador e
manutenção por conta da
empresa contratada).
TRATOR ESTEIRA , potência
líguida mínima de 120 HP
(com operador e manutenção
por conta da empresa
contratada).
PÁ CARREGADEIRA sobre
rodas, potência líquida 128
hp, capacidade da caçamba
1,7 a 2,8 m3, peso
operacional 11632 kg,
equipamento em perfeitas
condições de uso, idade
mínima admitida de 8 (oito)
anos (com operador e
manutenção por conta da
empresa contratada).
CAMINHÃO PRANCHA
trucado superfície linear do
seu implemento, fabricado
com chapas de aço de alta
resistência, três eixos de
sustentação, capacidades de
carga. equipamento em
perfeitas condições de uso,
idade mínima admitida de 8
(oito) anos (com motorista e
manutenção por conta da
empresa contratada).
CARRETAS PRANCHA ,
força motriz de tração e
unidade de carga em uma
parte, enquanto o motor fica
em outra, sendo a cabine
denominada de cavalo
mecânico e a parte em que
se encontra a carga de
semirreboque, três eixos,
este consegue aguentar até
41,5 toneladas de cargas e
tem um cavalo mecânico de 2
eixos e um semirreboque com
3 eixos, equipamento em
perfeitas condições de uso,
idade mínima admitida de 8
(oito) anos (com motorista e
manutenção por conta da
empresa contratada).

MÊS

HYNDAI 220
ANO 2019

1

R$
22.003,91

R$
22.003,91

R$ 264.046,92

MÊS

KOMATSU
D51
ANO 2013

1

R$
21.116,77

R$
21.116,77

R$ 253.401,24

MÊS

CASE W 20E
ANO 2014

1

R$
17.254,33

R$
17.254,33

R$ 207.051,96

MÊS

FORD 2423
ANO 2013

1

R$
17.159,35

R$
17.159,35

R$ 205.912,20

MÊS

SCANIA R440
6X4 C/SEMI
REBOQUE
RANDON
ANO 2013

1

R$
25.485,76

R$
25.485,76

R$ 305.829,12
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6

7

8

9

10

PLATAFORMA ELEVATÓRIA
tesoura h=10m, deck
extensivel, peso 2160kg,
(cxlxa) 2,48x,80x2,17m, carga
max. 230kg e alerta sonoro
de ré, equipamento em
perfeitas condições de uso,
idade máxima admitida de 5
(cinco) anos (com operador e
manutenção por conta da
empresa contratada).
ROLO COMPACTADOR
vibratório pé de carneiro para
solos, potência 80 hp, peso
operacional sem/com lastro
7,4 / 8,8 t, largura de trabalho
1,68 m, equipamento em
perfeitas condições de uso,
idade mínima admitida de 8
(oito) anos (com operador e
manutenção por conta da
empresa contratada).
ROLO COMPACTADOR
vibratório de um cilindro aço
liso, potência 80 hp, peso
operacional máximo 8,1 t,
impacto dinâmico 16,15 / 9,5
t, largura de trabalho 1,68 m .
equipamento em perfeitas
condições de uso, idade
mínima admitida de 8 (oito)
anos (com operador e
manutenção por conta da
empresa contratada).
ROLO COMPACTADOR de
pneus estático, pressão
variável, potência 111 hp,
peso sem/com lastro 9,5 / 26
t, largura de trabalho 1,90 m,
motor a diesel, 6 cilindros.
com 3 pneus dianteiros e 4
traseiros. equipamento em
perfeitas condições de uso,
idade mínima admitida de 8
(oito) anos (com operador e
manutenção por conta da
empresa contratada).
MOTONIVELADORA
potência básica líquida
(primeira marcha) 125 hp,
peso bruto 13032 kg, largura
da lâmina de 3,7 m.
equipamento em perfeitas
condições de uso, idade
mínima admitida de 8 (oito)
anos (com operador e
manutenção por conta da
empresa contratada).

MÊS

HAULOTTE
10N ANO
2016

1

R$
16.241,24

R$
16.241,24

R$ 194.894,88

MÊS

DYNAPAC CA
150 ANO 2013

1

R$
11.650,63

R$
11.650,63

R$ 139.807,56

MÊS

DYNAPAC CA
150 ANO 2013

1

R$
13.613,51

R$
13.613,51

R$ 163.362,12

MÊS

MULLER AP
26 ANO 2013

1

R$
15.133,16

R$
15.133,16

R$ 181.597,92

MÊS

CATERPILLA
R 120 K
ANO 2013

1

R$
20.040,36

R$
20.040,36

R$ 240.484,32

R$
R$
179.699,02 2.156.388,24
VALOR TOTAL DO LOTE III: 2.156.388,24 (dois milhões e cento e cinquenta e seis mil e trezentos e oitenta e
oito reais e vinte e quatro centavos)
VALOR TOTAL
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1.5. O processo, normas, instruções, edital, seus anexos, assim como também a Ata de Registro de Preços e as
propostas das empresas registradas na licitação modalidade Pregão Eletrônico Nº 00/2021 – REGISTRO DE
PREÇOS, conforme o Item 1.2., passam a fazer parte integrante desta Ata independente de transcrições.
2 – DA PRESTAÇÃO E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
2.1. Os objetos deverão ser disponibilizados e entregues em conformidade com o indicado nas Ordens de
Fornecimento emitidas pela Secretaria Municipal Gerenciadora da presente Ata de Registro de Preços, nas
quantidades solicitadas e de acordo com as especificações exigidas no processo licitatório, observando o
estabelecido no art. 15, § 8°. da Lei N°. 8.666/93.
2.1.1. No curso da execução deste instrumento, caberá à Secretaria Municipal Gerenciadora o direito de
fiscalizar a fiel observância das disposições constantes na presente Ata, promovendo a aferição qualitativa e
quantitativa dos produtos disponibilizados e efetivamente entregues, sem prejuízo da fiscalização exercida pela
Gerenciadora.
2.1.1.1. A fiscalização exercida pela Secretaria Municipal Gerenciadora não implica em co-responsabilidade
sua ou do(s) responsável(s) pelo acompanhamento da Ata de Registro de Preços, não excluindo nem reduzindo
a responsabilidade da empresa registrada, inclusive por danos que possam ser causados à Prefeitura Municipal
de Dias d’Ávila ou a terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo da empresa registrada na
execução da Ata.
2.2. Os produtos serão recebidos, quando couber:
2.2.1. provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade da prestação do serviço com a
especificação, pelo responsável da Secretaria Gerenciadora ou pela Comissão de Recebimento de Materiais,
sendo lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 2 (duas) vias de igual teor, na forma do disposto na alínea
“a” do inciso II do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93;
2.2.2. definitivamente, pelo responsável da Secretaria Gerenciadora ou pela Comissão de Recebimento de
Materiais, após verificada a qualidade e quantidade dos produtos que foram entregues, e conseqüente
aceitação, quando será lavrado Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo, em 2 (duas) vias de igual
teor, na forma do disposto na alínea “b” do inciso II do art. 73 da Lei Federal n.º 8.666/93.
2.2.3. O recebimento dos materiais de valor superior a R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) será confiado às
Comissões Especiais das Secretarias Gerenciadoras.
2.3. Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da empresa
vencedora pela validade e qualidade dos produtos.
2.4. Na hipótese de constatação de anomalia que comprometa a utilização adequada do objeto deste Edital,
bem como se constatado divergência entre os produtos ofertados e os entregues, os mesmos serão rejeitados,
no todo ou em parte, conforme dispõe o art. 76 da Lei Federal nº 8.666/93.
2.5. Ocorrendo rejeição dos produtos, o Fornecedor deverá substituí-los, no prazo 05 (cinco) dias corridos,
conforme a Comunicação da citada rejeição, sem ônus para o Contratante, sob pena de o não fazendo, ensejar
nas sanções cominadas em Lei.
3 – DOS PREÇOS.
3.1. Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os constantes
das respectivas Planilha de Preços, constante na Cláusula Primeira da presente Ata de Registro de Preços.
3.2. O preço unitário a ser pago será o ofertado na proposta e registrado na Cláusula Primeira da presente Ata
de Registro de Preços.
3.3. O pagamento será efetuado, de acordo com o recebimento, conferência e aceite dos produtos efetivamente
prestados, por meio de Ordem Bancária, e de acordo com as condições constantes da proposta, mediante a
apresentação da Nota Fiscal/ Fatura correspondente, de acordo com as demais exigências administrativas em
vigor, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
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3.4. Antes de efetuar o pagamento será verificada à regularidade do Fornecedor junto aos órgãos fazendários, à
regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e à regularidade relativa a Débitos
Trabalhistas, todos mediante consultas “on line”.
3.5. A Prefeitura de Dias d’Ávila poderá rever o preço registrado, em decorrência de eventual redução
daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo, em comum
acordo, à Comissão Gerenciadora da presente Ata, promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores, conforme artigo 16 do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado, a Comissão Gerenciadora, deverá convocar o fornecedor visando à negociação para redução de
preços e sua adequação ao praticado pelo mercado, nos termos do §2º, artigo 16 do Decreto Municipal nº
1.421/2015.
3.6.1. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. Neste caso, deverá á
Comissão Gerenciadora convocar os demais fornecedores registrados, visando igual oportunidade de
negociação, nos termos do artigo 16, do § 3º, dos incisos I e II, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura de Dias d’Ávila através
da Comissão Gerenciadora, autorizada, pelo(a) respectivo Secretário(a), poderá liberar o fornecedor do
compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados, e se a comunicação ocorrer antes da emissão da Ordem de Fornecimento. Neste caso, deverá
convocar os demais fornecedores registrados visando igual oportunidade de negociação, nos termos do artigo
16, do § 3º, dos incisos I e II, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6.3. Caso, não haja êxito nas negociações, a Prefeitura de Dias d’Ávila através da Comissão Gerenciadora,
autorizada, pelo (a) respectivo Secretário(a) , deverão proceder à revogação do item constante na Ata de
Registro de Preço, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa, conforme
determina o nos termos do artigo 16, do § 4º, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
4 – DO LOCAL DE ENTREGA E DOS PRAZOS.
4.1. O prazo para execução dos serviços estipulado em cada ordem de serviços, sendo seu início em 24
(vinte e quatro) horas, contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço.
4.1.1. Os serviços serão prestados nos roteiros, datas e horários descriminados na Ordem de Serviço.
4.2. O não cumprimento dos prazos supracitados sujeitará a empresa fornecedora às penalidades cabíveis.
5 – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS.
5.1. A presente Ata de Registro de Preços, ora firmada entre a Prefeitura de Dias d’Ávila e as empresas
referidas no preâmbulo deste instrumento, terá validade é de 12 (doze) meses a partir da data da sua
assinatura.
5.2. A presente Ata será extinta pelo decurso do prazo ou pelo esgotamento de seu saldo com expresso
reconhecimento do (s) gestor (es).
6 – DAS PENALIDADES.
6.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que:
6.1.1. ensejar o retardamento da execução do certame,
6.1.2. não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços
6.1.3. comportar-se de modo inidôneo,
6.1.4. deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
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6.1.5. cometer fraude fiscal.
6.2. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, o licitante adjudicatário ficará
sujeito às seguintes penalidades:
6.2.1. no caso de recusa injustificada do adjudicatário em disponibilizar ou entregar os produtos, objeto da
licitação, dentro do prazo estipulado, caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de
multa compensatória, limitada a 15% (quinze por cento) do valor total do pedido;
6.2.2. multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) por cada dia de atraso, após a data fixada para a entrega
dos produtos, objeto desta licitação.
6.2.3. multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor do material a ser entregue, em virtude da entrega de
material em desconformidade com as especificações constantes no processo licitatório e na ata.
6.2.4. a recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de Preço, em retirar a Nota de
Empenho, caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa compensatória, limitada
a 15% (quinze por cento) do valor total do pedido.
6.3. As multas aplicadas serão deduzidas do valor total da Ata de Registro de Preços ou da parcela de
pagamento relativa ao evento em atraso, independentemente de notificação ou aviso.
6.4. Poderá a Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila reter o pagamento enquanto perdurarem quaisquer
pendências junto à mesma.
6.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na entrega dos produtos advir de caso fortuito ou
motivo de força maior.
6.6. Para fins de aplicação das sanções previstas neste capítulo, será garantido ao licitante o direito ao
contraditório e à ampla defesa.
6.7. Independentemente das multas anteriormente previstas, a Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
1. Advertência;
2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração
Pública, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do Art.
87, IV, da Lei Federal nº 8.666/93.
7 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO.
7.1.
O fornecedor terá seu registro cancelado, nos termos das disposições fixadas no artigo 17 do Decreto
Municipal nº 1.421/2015, nas seguintes hipóteses:
I - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
II - o fornecedor se recusar a assinar o contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração Municipal;
III - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, decorrente do Termo de
Compromisso de Fornecimento/Serviço firmado;
IV - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
V - em razões de interesse público, devidamente justificado.
IV – sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/93 ou no art. 7º da Lei nº.
10.520/2002.
7.1.1. O cancelamento do registro nas hipóteses previstas acima será formalizado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e ampla defesa, conforme Decreto Municipal nº. 1.421/2015.
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7.2. O cancelamento do registro poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força
maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados, por razão de interesse
público ou a pedido do fornecedor, conforme Decreto Municipal nº 1.421/2015.
8 – DA CONTRATAÇÃO
8.1. As obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão formalizadas através de emissão de Nota
de Emprenho de Despesa, conforme o disposto no artigo 10 do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
8.2. O fornecedor terá o prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar do recebimento da convocação da
Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila, para retirar a Nota de Emprenho de Despesa, sob pena de decair do direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº. 8.666/93.
8.2.1. A recusa da adjudicatória em retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, caracteriza
descumprimento de obrigações, acarretando o cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do artigo 17,
inciso I, alínea “b”, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
8.3. A fiscalização e o Gerenciamento da Ata de Registro de Preços ficará a cargo de servidor designado por
Portaria publicada no Diário Oficial do Município.
9 – DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES
9.1. São obrigações das empresas, cujos preços foram registrados na presente Ata:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.

IX.

X.

XI.
XII.
XIII.
XIV.

XV.

XVI.
XVII.

fornecer os produtos descritos na Cláusula Primeira, de forma eficiente e adequada e de acordo com a
proposta apresentada, atendendo tão somente às Ordens de Fornecimento emitidas pela(s)
Secretaria(s) Gerenciadora(s) da presente Ata;
responder pelos materiais com vícios ou defeitos ocultos;
receber o preço estipulado na Cláusula Terceira;
assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações
decorrentes desta Ata;
atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente
licitação;
não transferir, total ou parcialmente, o objeto desta Ata;
arcar com quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução da Ata
de Registro de Preços oriunda desta Licitação, isentando a Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila de
qualquer responsabilidade;
comunicar à Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila, através da Comissão Gerenciadora dessa Ata, os
eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis e apresentar os
documentos para a respectiva aprovação, sob pena de não serem considerados;
manter-se, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços oriunda desta Licitação, em
compatibilidade com as obrigações ora assumidas, de acordo com todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
responder por todos os danos e prejuízos decorrentes da suspensão da entrega dos produtos licitados,
salvo, na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa da(s) CONTRATADA (S),
desde que devidamente apurados, na forma da legislação vigente e sejam comunicados à Prefeitura
Municipal de Dias d’Ávila no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis da ocorrência;
Entregar os produtos com garantias contidas na especificação de cada item.
Entregar o objeto da presente licitação conforme o indicado no Item 4.2. e nas Ordens de
Fornecimento;
Nos preços registrados estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos da prestação dos serviços,
frete, seguro, taxas, impostos e demais encargos incidentes;
Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, o material deverá ser substituído, por conta e ônus da
CONTRATADA, em no máximo 05 (cinco) dias, não considerados como prorrogação do prazo de
entrega.
O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade do
material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização desse
material;
Fornecer os materiais conforme especificações, marcas, validades e preços propostos na licitação, e
nas quantidades solicitadas pela Administração.
Realizar os serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva dos veículos;
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XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.
XXIII.

XXIV.

As máquinas serão requisitas de acordo com as necessidades do Município, ficando a
Contratada a obrigatoriedade de atender essas solicitações, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, sob pena de infração contratual por não execução do objeto;
Substituir no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas por outro veículo compatível, em caráter
temporário, a partir do momento em que o veículo locado vier a sofrer serviços de manutenção
corretiva ou consertos;
Substituir, em caráter definitivo, a máquina locada por outra de igual modelo ou superior,
quando houver perda total por motivos de acidente, furto, roubo, incêndio, no prazo máximo de
até, 24 (vinte e quatro) horas, a partir da solicitação, sem qualquer ônus para a Contratante;
A contratada deverá responsabilizar-se por todos os encargos relativos ao veículo, como IPVA,
seguro obrigatório e taxa de emplacamento, com multas provenientes de infração às leis de
trânsito, previstas no Código de Trânsito Brasileiro;
A contratada deverá manter os equipamentos segurados durante todo o prazo de vigência da ata
de registro de preço;
Os condutores deverão estar devidamente habilitados, com a documentação expedida pelos
órgãos competentes. Devendo atender a categoria de habilitação especifica para cada tipo de
veículo ou equipamento, para cada motorista do veículo, inclusive certificado de curso
especifico quando a função exigir;
Obrigações específicas da CONTRATADA para prestação dos serviços:
1.

A contratada será responsável pela manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças e
substituição dos equipamentos em caso de pane ou sinistro;

2.

Os equipamentos locados ao Município só poderão ser solicitas para a revisão ou
manutenção preventiva, com comunicação prévia de 48 (quarenta e oito) horas, por escrito
ao Município e deverão ser substituídas por outra equivalente de forma que não prejudique a
execução dos serviços;

3.

Os equipamentos deverão ser entregues com a respectiva documentação de porte
obrigatório (quando houver) bem como o comprovante da apólice de seguro;

4.

Todos os equipamentos devem atender às exigências do CONTRAN;

5.

Todos os equipamentos deverão estar com todos os equipamentos obrigatórios e em
perfeito estado de conservação e funcionamento, e com toda a documentação regularizada
(quando necessário) de acordo com o código de transito vigente;

6.

A licitante será responsável por danos de terceiros.

7.

A contratada será responsável por todas as despesas relacionadas à contratação dos
motoristas que prestarão os serviços, atendendo todas as Legislações Trabalhistas, ficando
também por conta da Contratada as despesas com alimentação, transporte, hospedagem e
encargos sociais do motorista/operador;

8.

O condutor do veículo deverá portar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), de categoria
compatível ao exigido para a condução do equipamento, de acordo com o Código de
Transito Brasileiro;

9.

Não permitir que condutor não credenciado e não habilitado, na forma da lei, conduza o
veículo cuja contratação tenha sido objeto desta ata de registro de preço;

10. Os serviços serão prestados dentro dos limites do município;
11. Os equipamentos deverão estar com os hodômetros em perfeitas condições e funcionando
corretamente, permitindo sempre a aferição pelos fiscais;

CLÁUSULA DÉCIMA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
10.1.
Esta Ata de Registro de Preços é regida pela Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação, e pelo do
Decreto Municipal nº 1.421/2015, e, subsidiariamente pelos Princípios Gerais do Direito.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DO FORO.
11.1. Para todas as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, será competente o foro da
Comarca de Dias d’Ávila, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir
firmam o presente instrumento em 05 (cinco) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das 2
(duas) testemunhas abaixo-assinadas, para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito.
Dias d’Ávila, 14 de janeiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
ALBERTO PEREIRA CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL

AQUIDABAN LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
DETENTOR DA ATA

TESTEMUNHAS:
1.___________________________________

2.___________________________________

RG:_________________________SSP/____

RG:_________________________SSP/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
CNPJ: Nº 13.394.044/0001-95 – Praça dos Três Poderes, Bairro Lessa Ribeiro, S/N,
CEP: 42.850-000, Dias D’Ávila/Bahia.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HK1VWCGEFXCRQHLS/VEMRQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
26 de Janeiro de 2022
13 - Ano - Nº 1726

Dias d`Ávila
Fl.1/9

DIAS D’ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2021 – REGISTRO DE PREÇOS
Aos ___17__dias do mês de janeiro de 2022, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA,
pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.394.044/0001-95, com sede à
Rua Raimundo J.C. Tabireza, nº. 37, Centro, Dias d’Ávila – Bahia, neste ato representado pelo Prefeito,
Sr. Alberto Pereira Castro, CPF nº 543.517.665-49, e do outro lado as Empresas a seguir descritas e
qualificadas, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação, e do Decreto Municipal Nº
1.421/2015, resolvem Registrar os Preços, conforme decisão exarada no Processo Administrativo nº
1.812/2021 e HOMOLOGADA, no dia 13/01/2022, referente ao Pregão Eletrônico Nº 30/2021 –
REGISTRO DE PREÇOS, consoante as seguintes Cláusulas e condições a seguir:
1 – DO OBJETO E EMPRESAS REGISTRADAS.
1.1. Contratação de empresa especializada em locação de máquinas e veículos pesados, carro pipa e
ônibus com motorista e operador para atender as necessidades do município de Dias d' Ávila/Ba,
conforme descrição constante no Anexo I.
1.2. As empresas registradas são as a seguir descritas, com a respectiva qualificação:
1.2.1. AVS COMERCIAL E TRANSPORTE EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 17.604.357/0001-81, estabelecida na Rua Alvorada, S/N, Parque Real Serra Verde, no
município de Camaçari/BA, CEP 42.813-104, através de seu representante legal, a Sra. Ana Verena
Sgarioni, portadora de cédula de identidade nº 07.178.037.-83 SSP/BA e CPF nº 806.147.795-53.
1.3. As Ordens de Fornecimento deverão conter: data, número do processo administrativo, indicação da
Secretaria Municipal detentora da respectiva verba orçamentária, quando for o caso, número da Nota de
Empenho, a quantidade e especificações do material solicitado, valor, local de entrega.
1.4. Os itens registrados na Ata de Registro de Preços serão os seguintes:
LOTE II
ITEM

DESCRIÇÃO

UF

QUANT. DE
EQUIPAMEN
TO

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
MENSAL
ESTIMADO

VALOR
ANUAL
ESTIMADO

1

CARRO PIPA - Com
capacidade mínima 8.000
litros, motor-bomba de 4 1/2
CV, com 50 metros de
mangote de 2" (com
motorista e manutenção por
conta da empresa
contratada).

MÊS

1

R$ 10.333,33

R$ 10.333,33

R$
123.999,96

R$
123.999,96
VALOR TOTAL DO LOTE II: 123.999,96 (cento e vinte e três mil e novecentos e noventa e nove reais e
noventa e seis centavos)
VALOR TOTAL

R$ 10.333,33

LOTE IV
ITEM

DESCRIÇÃO

UF

1

CAMINHÃO TRUCK (6x2),
carroceria caçamba
basculante com capacidade

MÊS

QUANT. DE
VALOR
EQUIPAME
UNITÁRIO
NTO

VALOR
MENSAL
ESTIMADO

VALOR
ANUAL
ESTIMADO

R$
12.802,08

R$
204.833,28

R$
2.457.999,36
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mínima de 15.000kg ou
10M³(com motorista e
manutenção por conta da
empresa contratada).
R$
R$
2.457.999,36
204.833,28
VALOR TOTAL DO LOTE IV: R$ 2.457.999,36 (dois milhões e quatrocentos e cinquenta e sete mil e
novecentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos)
VALOR TOTAL

LOTE VI
ITEM

DESCRIÇÃO

UF

QUANT.
DE
EQUIPAM
ENTO

1

CAMINHÃO MUNCK com
potência não inferior a 220 CV
acoplado ao triturador de galhos
rebocável do tipo Lippel Modelo
PTU 300, motor a diesel 60HP,
com capacidade de corte de
galhada de até 30 cm de
diâmetro ou SIMILAR. (com
motorista e manutenção por
conta da empresa contratada).

MÊS

1

R$
20.433,33

R$
20.433,33

R$
245.199,96

2

CAMINHÃO MUNCK munck
com cesto aéreo fabricado cem
fibra, para proteção contra
choques elétricos, com potência
não inferior a 220 cv, lança
mecânica de alcance mínimo
horizontal de 18m e capacidade
mínima de 1.000 kg, alcance
mínimo vertical de 29m e
capacidade mínima de 500kg. (
com motorista e manutenção
por conta da empresa
contratada

MÊS

1

R$
17.200,00

R$
17.200,00

R$
206.400,00

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
MENSAL
ESTIMADO

VALOR
ANUAL
ESTIMADO

R$
R$
37.633,33
451.599,96
VALOR TOTAL DO LOTE VI: R$ 451.599,96 (quatrocentos e cinquenta e um mil e quinhentos e
noventa e nove reais e noventa e seis centavos)
VALOR TOTAL

LOTE VII
ITEM

DESCRIÇÃO

UF

QUANT. DE
EQUIPAME
NTO

1

CAMINHÃO TOCO, peso bruto
total 9600 kg, carga util maximo
6110 kg, distancia entre eixos
3,70m, potencia 156 cv (inclui
cabine e chassi, caçamba
metalica basculante com
capacidade de 6m
BASCULANTE COM
CAPACIDADE DE 6M³. (com

MÊS

1

VALOR
MENSAL
ESTIMADO

VALOR
ANUAL
ESTIMADO

R$ 9.880,00 R$ 9.880,00

R$
118.560,00

VALOR
UNITÁRIO
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2

3

motorista e manutenção por
conta da empresa contratada).
CAMINHÃO TRUCADO, peso
bruto total 22000 kg, carga útil
máxima 15350 kg, distância
entre eixos 5,17m, potência 238
cv (inclui cabine e chassi,
carroceria fixa aberta de
madeira para transporte geral
de carga seca dimensoes
aproximadas 2,5x6,5x0,50m , .
(com motorista e manutenção
por conta da empresa
contratada).
CAMINHÃO 3/4 OU
CAMINHÃO VUC, com
carroceria metálica,2 eixos, um
frontal e um traseiro,capacidade
de até 4 toneladas ,medidas de
até 2,2m de largura por 7,2 m
de comprimento,carga
secas,completo,ou simular.
(com motorista e manutenção
por conta da empresa
contratada).

MÊS

1

R$
15.611,66

R$
15.611,66

R$
187.339,92

MÊS

1

R$
10.070,00

R$
10.070,00

R$
120.840,00

R$
R$
35.561,66
426.739,92
VALOR TOTAL DO LOTE VII: R$ 426.739,92 (quatrocentos e vinte e seis mil e setecentos e trinta e
nove reais e noventa e dois centavos)
VALOR TOTAL

LOTE VIII
ITEM

DESCRIÇÃO

UF

QUANT. DE
EQUIPAME
NTO

VALOR
UNITÁRIO

1

ÔNIBUS padrão executivo
c/, no mínimo, 50 lugares.
(com motorista e
manutenção por conta da
empresa contratada)

MÊS

4

R$
12.566,66

VALOR
VALOR
MENSAL
ANUAL
ESTIMADO ESTIMADO
R$
50.266,64

R$
603.199,68

R$
R$
50.266,64 603.199,68
VALOR TOTAL DO LOTE VIII: 603.199,68 (seiscentos e três mil e cento e noventa e nove reais e
sessenta e oito centavos)
1.5. O processo, normas, instruções, edital, seus anexos, assim como também a Ata de Registro de
Preços e as propostas das empresas registradas na licitação modalidade Pregão Eletrônico Nº 30/2021 –
REGISTRO DE PREÇOS, conforme o Item 1.2., passam a fazer parte integrante desta Ata independente
de transcrições.
VALOR TOTAL

2 – DA PRESTAÇÃO E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
2.1. Os objetos deverão ser disponibilizados e entregues em conformidade com o indicado nas Ordens de
Fornecimento emitidas pela Secretaria Municipal Gerenciadora da presente Ata de Registro de Preços,
nas quantidades solicitadas e de acordo com as especificações exigidas no processo licitatório,
observando o estabelecido no art. 15, § 8°. da Lei N°. 8.666/93.
2.1.1. No curso da execução deste instrumento, caberá à Secretaria Municipal Gerenciadora o direito de
fiscalizar a fiel observância das disposições constantes na presente Ata, promovendo a aferição qualitativa
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e quantitativa dos produtos disponibilizados e efetivamente entregues, sem prejuízo da fiscalização
exercida pela Gerenciadora.
2.1.1.1. A fiscalização exercida pela Secretaria Municipal Gerenciadora não implica em coresponsabilidade sua ou do(s) responsável(s) pelo acompanhamento da Ata de Registro de Preços, não
excluindo nem reduzindo a responsabilidade da empresa registrada, inclusive por danos que possam ser
causados à Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila ou a terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de
culpa ou dolo da empresa registrada na execução da Ata.
2.2. Os produtos serão recebidos, quando couber:
2.2.1. provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade da prestação do serviço com
a especificação, pelo responsável da Secretaria Gerenciadora ou pela Comissão de Recebimento de
Materiais, sendo lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 2 (duas) vias de igual teor, na forma do
disposto na alínea “a” do inciso II do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93;
2.2.2. definitivamente, pelo responsável da Secretaria Gerenciadora ou pela Comissão de Recebimento
de Materiais, após verificada a qualidade e quantidade dos produtos que foram entregues, e conseqüente
aceitação, quando será lavrado Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo, em 2 (duas) vias de
igual teor, na forma do disposto na alínea “b” do inciso II do art. 73 da Lei Federal n.º 8.666/93.
2.2.3. O recebimento dos materiais de valor superior a R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) será confiado às
Comissões Especiais das Secretarias Gerenciadoras.
2.3. Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da empresa
vencedora pela validade e qualidade dos produtos.
2.4. Na hipótese de constatação de anomalia que comprometa a utilização adequada do objeto deste
Edital, bem como se constatado divergência entre os produtos ofertados e os entregues, os mesmos serão
rejeitados, no todo ou em parte, conforme dispõe o art. 76 da Lei Federal nº 8.666/93.
2.5. Ocorrendo rejeição dos produtos, o Fornecedor deverá substituí-los, no prazo 05 (cinco) dias
corridos, conforme a Comunicação da citada rejeição, sem ônus para o Contratante, sob pena de o não
fazendo, ensejar nas sanções cominadas em Lei.
3 – DOS PREÇOS.
3.1. Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os
constantes das respectivas Planilha de Preços, constante na Cláusula Primeira da presente Ata de
Registro de Preços.
3.2. O preço unitário a ser pago será o ofertado na proposta e registrado na Cláusula Primeira da presente
Ata de Registro de Preços.
3.3. O pagamento será efetuado, de acordo com o recebimento, conferência e aceite dos produtos
efetivamente prestados, por meio de Ordem Bancária, e de acordo com as condições constantes da
proposta, mediante a apresentação da Nota Fiscal/ Fatura correspondente, de acordo com as demais
exigências administrativas em vigor, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
3.4. Antes de efetuar o pagamento será verificada à regularidade do Fornecedor junto aos órgãos
fazendários, à regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e à regularidade
relativa a Débitos Trabalhistas, todos mediante consultas “on line”.
3.5. A Prefeitura de Dias d’Ávila poderá rever o preço registrado, em decorrência de eventual redução
daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo, em comum
acordo, à Comissão Gerenciadora da presente Ata, promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores, conforme artigo 16 do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
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3.6. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado, a Comissão Gerenciadora, deverá convocar o fornecedor visando à negociação
para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado, nos termos do §2º, artigo 16 do
Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6.1. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. Neste caso, deverá
á Comissão Gerenciadora convocar os demais fornecedores registrados, visando igual oportunidade de
negociação, nos termos do artigo 16, do § 3º, dos incisos I e II, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura de Dias d’Ávila
através da Comissão Gerenciadora, autorizada, pelo(a) respectivo Secretário(a), poderá liberar o
fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes da emissão da Ordem de
Fornecimento. Neste caso, deverá convocar os demais fornecedores registrados visando igual
oportunidade de negociação, nos termos do artigo 16, do § 3º, dos incisos I e II, do Decreto Municipal nº
1.421/2015.
3.6.3. Caso, não haja êxito nas negociações, a Prefeitura de Dias d’Ávila através da Comissão
Gerenciadora, autorizada, pelo (a) respectivo Secretário(a) , deverão proceder à revogação do item
constante na Ata de Registro de Preço, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa, conforme determina o nos termos do artigo 16, do § 4º, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
4 – DO LOCAL DE ENTREGA E DOS PRAZOS.
4.1. O prazo para execução dos serviços estipulado em cada ordem de serviços, sendo seu início
em 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço.
4.1.1. Os serviços serão prestados nos roteiros, datas e horários descriminados na Ordem de Serviço.
4.2. O não cumprimento dos prazos supracitados sujeitará a empresa fornecedora às penalidades
cabíveis.
5 – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS.
5.1. A presente Ata de Registro de Preços, ora firmada entre a Prefeitura de Dias d’Ávila e as empresas
referidas no preâmbulo deste instrumento, terá validade é de 12 (doze) meses a partir da data da sua
assinatura.
5.2. A presente Ata será extinta pelo decurso do prazo ou pelo esgotamento de seu saldo com expresso
reconhecimento do (s) gestor (es).
6 – DAS PENALIDADES.
6.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que:
6.1.1. ensejar o retardamento da execução do certame,
6.1.2. não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços
6.1.3. comportar-se de modo inidôneo,
6.1.4. deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
6.1.5. cometer fraude fiscal.
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6.2. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, o licitante adjudicatário
ficará sujeito às seguintes penalidades:
6.2.1. no caso de recusa injustificada do adjudicatário em disponibilizar ou entregar os produtos, objeto da
licitação, dentro do prazo estipulado, caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de
multa compensatória, limitada a 15% (quinze por cento) do valor total do pedido;
6.2.2. multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) por cada dia de atraso, após a data fixada para a
entrega dos produtos, objeto desta licitação.
6.2.3. multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor do material a ser entregue, em virtude da entrega de
material em desconformidade com as especificações constantes no processo licitatório e na ata.
6.2.4. a recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de Preço, em retirar a Nota de
Empenho, caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa compensatória,
limitada a 15% (quinze por cento) do valor total do pedido.
6.3. As multas aplicadas serão deduzidas do valor total da Ata de Registro de Preços ou da parcela de
pagamento relativa ao evento em atraso, independentemente de notificação ou aviso.
6.4. Poderá a Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila reter o pagamento enquanto perdurarem quaisquer
pendências junto à mesma.
6.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na entrega dos produtos advir de caso
fortuito ou motivo de força maior.
6.6. Para fins de aplicação das sanções previstas neste capítulo, será garantido ao licitante o direito ao
contraditório e à ampla defesa.
6.7. Independentemente das multas anteriormente previstas, a Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
1. Advertência;
2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração
Pública, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do
Art. 87, IV, da Lei Federal nº 8.666/93.
7 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO.
7.1.
O fornecedor terá seu registro cancelado, nos termos das disposições fixadas no artigo 17 do
Decreto Municipal nº 1.421/2015, nas seguintes hipóteses:
I - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
II - o fornecedor se recusar a assinar o contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração Municipal;
III - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, decorrente do Termo de
Compromisso de Fornecimento/Serviço firmado;
IV - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
V - em razões de interesse público, devidamente justificado.
IV – sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/93 ou no art. 7º da Lei nº.
10.520/2002.
7.1.1. O cancelamento do registro nas hipóteses previstas acima será formalizado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e ampla defesa, conforme Decreto Municipal nº. 1.421/2015.
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7.2. O cancelamento do registro poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados, por razão de
interesse público ou a pedido do fornecedor, conforme Decreto Municipal nº 1.421/2015.
8 – DA CONTRATAÇÃO
8.1. As obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão formalizadas através de emissão
de Nota de Emprenho de Despesa, conforme o disposto no artigo 10 do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
8.2. O fornecedor terá o prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar do recebimento da convocação da
Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila, para retirar a Nota de Emprenho de Despesa, sob pena de decair do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº. 8.666/93.
8.2.1. A recusa da adjudicatória em retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, caracteriza
descumprimento de obrigações, acarretando o cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do
artigo 17, inciso I, alínea “b”, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
8.3. A fiscalização e o Gerenciamento da Ata de Registro de Preços ficará a cargo de servidor
designado por Portaria publicada no Diário Oficial do Município.
9 – DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES
9.1. São obrigações das empresas, cujos preços foram registrados na presente Ata:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.

IX.

X.

XI.
XII.
XIII.
XIV.

XV.

fornecer os produtos descritos na Cláusula Primeira, de forma eficiente e adequada e de acordo
com a proposta apresentada, atendendo tão somente às Ordens de Fornecimento emitidas pela(s)
Secretaria(s) Gerenciadora(s) da presente Ata;
responder pelos materiais com vícios ou defeitos ocultos;
receber o preço estipulado na Cláusula Terceira;
assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das
obrigações decorrentes desta Ata;
atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente
licitação;
não transferir, total ou parcialmente, o objeto desta Ata;
arcar com quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução da
Ata de Registro de Preços oriunda desta Licitação, isentando a Prefeitura Municipal de Dias
d’Ávila de qualquer responsabilidade;
comunicar à Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila, através da Comissão Gerenciadora dessa Ata,
os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis e apresentar
os documentos para a respectiva aprovação, sob pena de não serem considerados;
manter-se, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços oriunda desta Licitação, em
compatibilidade com as obrigações ora assumidas, de acordo com todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
responder por todos os danos e prejuízos decorrentes da suspensão da entrega dos produtos
licitados, salvo, na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa da(s)
CONTRATADA (S), desde que devidamente apurados, na forma da legislação vigente e sejam
comunicados à Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis da
ocorrência;
Entregar os produtos com garantias contidas na especificação de cada item.
Entregar o objeto da presente licitação conforme o indicado no Item 4.2. e nas Ordens de
Fornecimento;
Nos preços registrados estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos da prestação dos
serviços, frete, seguro, taxas, impostos e demais encargos incidentes;
Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, o material deverá ser substituído, por conta e
ônus da CONTRATADA, em no máximo 05 (cinco) dias, não considerados como prorrogação do
prazo de entrega.
O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita
qualidade do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando
da utilização desse material;
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XVI.
XVII.
XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.
XXIII.

XXIV.

Fornecer os materiais conforme especificações, marcas, validades e preços propostos na licitação,
e nas quantidades solicitadas pela Administração.
Realizar os serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva dos veículos;
As máquinas serão requisitas de acordo com as necessidades do Município, ficando a
Contratada a obrigatoriedade de atender essas solicitações, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, sob pena de infração contratual por não execução do objeto;
Substituir no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas por outro veículo compatível, em
caráter temporário, a partir do momento em que o veículo locado vier a sofrer serviços de
manutenção corretiva ou consertos;
Substituir, em caráter definitivo, a máquina locada por outra de igual modelo ou superior,
quando houver perda total por motivos de acidente, furto, roubo, incêndio, no prazo
máximo de até, 24 (vinte e quatro) horas, a partir da solicitação, sem qualquer ônus para a
Contratante;
A contratada deverá responsabilizar-se por todos os encargos relativos ao veículo, como
IPVA, seguro obrigatório e taxa de emplacamento, com multas provenientes de infração às
leis de trânsito, previstas no Código de Trânsito Brasileiro;
A contratada deverá manter os equipamentos segurados durante todo o prazo de vigência
da ata de registro de preço;
Os condutores deverão estar devidamente habilitados, com a documentação expedida
pelos órgãos competentes. Devendo atender a categoria de habilitação especifica para
cada tipo de veículo ou equipamento, para cada motorista do veículo, inclusive certificado
de curso especifico quando a função exigir;
Obrigações específicas da CONTRATADA para prestação dos serviços:
1. A contratada será responsável pela manutenção preventiva e corretiva, reposição de
peças e substituição dos equipamentos em caso de pane ou sinistro;
2. Os equipamentos locados ao Município só poderão ser solicitas para a revisão ou
manutenção preventiva, com comunicação prévia de 48 (quarenta e oito) horas, por
escrito ao Município e deverão ser substituídas por outra equivalente de forma que não
prejudique a execução dos serviços;
3. Os equipamentos deverão ser entregues com a respectiva documentação de porte
obrigatório (quando houver) bem como o comprovante da apólice de seguro;
4. Todos os equipamentos devem atender às exigências do CONTRAN;
5. Todos os equipamentos deverão estar com todos os equipamentos obrigatórios e em
perfeito estado de conservação e funcionamento, e com toda a documentação
regularizada (quando necessário) de acordo com o código de transito vigente;
6. A licitante será responsável por danos de terceiros.
7. A contratada será responsável por todas as despesas relacionadas à contratação dos
motoristas que prestarão os serviços, atendendo todas as Legislações Trabalhistas,
ficando também por conta da Contratada as despesas com alimentação, transporte,
hospedagem e encargos sociais do motorista/operador;
8. O condutor do veículo deverá portar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), de
categoria compatível ao exigido para a condução do equipamento, de acordo com o
Código de Transito Brasileiro;
9. Não permitir que condutor não credenciado e não habilitado, na forma da lei, conduza o
veículo cuja contratação tenha sido objeto desta ata de registro de preço;
10. Os serviços serão prestados dentro dos limites do município;
11. Os equipamentos deverão estar com os hodômetros em perfeitas condições e
funcionando corretamente, permitindo sempre a aferição pelos fiscais;
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CLÁUSULA DÉCIMA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
10.1. Esta Ata de Registro de Preços é regida pela Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação, e
pelo do Decreto Municipal nº 1.421/2015, e, subsidiariamente pelos Princípios Gerais do Direito.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DO FORO.
11.1. Para todas as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, será competente o foro da
Comarca de Dias d’Ávila, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir
firmam o presente instrumento em 05 (cinco) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença
das 2 (duas) testemunhas abaixo-assinadas, para que produza todos os efeitos legais e resultantes de
direito.
Dias d’Ávila, __17_ de janeiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
ALBERTO PEREIRA CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL

AVS COMERCIAL E TRANSPORTE EIRELI - EPP
DETENTORA DA ATA

TESTEMUNHAS:
1.___________________________________

2.___________________________________

RG:_________________________SSP/____

RG:_________________________SSP/____
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2021 – REGISTRO DE PREÇOS
Aos 18_ dias do mês de janeiro de 2022, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA,
pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.394.044/0001-95, com sede à
Rua Raimundo J.C. Tabireza, nº. 37, Centro, Dias d’Ávila – Bahia, neste ato representado pelo Prefeito,
Sr. Alberto Pereira Castro, CPF nº 543.517.665-49, e do outro lado as Empresas a seguir descritas e
qualificadas, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação, e do Decreto Municipal Nº
1.421/2015, resolvem Registrar os Preços, conforme decisão exarada no Processo Administrativo nº
1.812/2021 e HOMOLOGADA, no dia 13/01/2022, referente ao Pregão Eletrônico Nº 30/2021 –
REGISTRO DE PREÇOS, consoante as seguintes Cláusulas e condições a seguir:
1 – DO OBJETO E EMPRESAS REGISTRADAS.
1.1. Contratação de empresa especializada em locação de máquinas e veículos pesados, carro pipa e
ônibus com motorista e operador para atender as necessidades do município de Dias d' Ávila/Ba,
conforme descrição constante no Anexo I.
1.2. As empresas registradas são as a seguir descritas, com a respectiva qualificação:
1.2.1. CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 03.449.283/0001-41, estabelecida na Rua Garcez, Nº 07, Santo Antonio, no
município de Camaçari/BA, CEP 42.805-834, através de seu representante legal, o Sr. Bruno Santos
Galdino, portador de cédula de identidade nº 13.512.125-67 SSP/BA e CPF nº 043.574.515-82.
1.3. As Ordens de Fornecimento deverão conter: data, número do processo administrativo, indicação da
Secretaria Municipal detentora da respectiva verba orçamentária, quando for o caso, número da Nota de
Empenho, a quantidade e especificações do material solicitado, valor, local de entrega.
1.4. Os itens registrados na Ata de Registro de Preços serão os seguintes:
LOTE V
ITEM

DESCRIÇÃO

UF

1

CAMINHÃO POLIGUINDASTE
DUPLO, Tipo trucado, com as
seguintes
especificações/característica
mínimas: 3 eixos, potência 17180 ou similar, cabine simples,
motor diesel, direção hidráulica,
transmissão com tomada de
força acoplada, equipamento
poliguindaste duplo com
capacidade para 10 toneladas,
com sapata hidráulica; Incluso
20 caixas estacionárias de 5m³
(com motorista e manutenção
por conta da empresa
contratada).

MÊS

QUANT.
MARCA/MO
DE
VALOR
DELO
EQUIPA UNITÁRIO
MENTO

VALOR
MENSAL
ESTIMAD
O

VALOR
ANUAL
ESTIMADO

VOLKSWA
GEM 24.220

R$
34.958,33

R$
419.499,96

1

R$
34.958,33

R$
R$
34.958,33 419.499,96
VALOR TOTAL DO LOTE V: R$ 419.499,96 (quatrocentos e dezenove mil e quatrocentos e noventa e nove
reais e noventa e seis centavos)
VALOR TOTAL
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1.5. O processo, normas, instruções, edital, seus anexos, assim como também a Ata de Registro de
Preços e as propostas das empresas registradas na licitação modalidade Pregão Eletrônico Nº 30/2021 –
REGISTRO DE PREÇOS, conforme o Item 1.2., passam a fazer parte integrante desta Ata independente
de transcrições.
2 – DA PRESTAÇÃO E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
2.1. Os objetos deverão ser disponibilizados e entregues em conformidade com o indicado nas Ordens de
Fornecimento emitidas pela Secretaria Municipal Gerenciadora da presente Ata de Registro de Preços,
nas quantidades solicitadas e de acordo com as especificações exigidas no processo licitatório,
observando o estabelecido no art. 15, § 8°. da Lei N°. 8.666/93.
2.1.1. No curso da execução deste instrumento, caberá à Secretaria Municipal Gerenciadora o direito de
fiscalizar a fiel observância das disposições constantes na presente Ata, promovendo a aferição qualitativa
e quantitativa dos produtos disponibilizados e efetivamente entregues, sem prejuízo da fiscalização
exercida pela Gerenciadora.
2.1.1.1. A fiscalização exercida pela Secretaria Municipal Gerenciadora não implica em coresponsabilidade sua ou do(s) responsável(s) pelo acompanhamento da Ata de Registro de Preços, não
excluindo nem reduzindo a responsabilidade da empresa registrada, inclusive por danos que possam ser
causados à Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila ou a terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de
culpa ou dolo da empresa registrada na execução da Ata.
2.2. Os produtos serão recebidos, quando couber:
2.2.1. provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade da prestação do serviço com
a especificação, pelo responsável da Secretaria Gerenciadora ou pela Comissão de Recebimento de
Materiais, sendo lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 2 (duas) vias de igual teor, na forma do
disposto na alínea “a” do inciso II do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93;
2.2.2. definitivamente, pelo responsável da Secretaria Gerenciadora ou pela Comissão de Recebimento
de Materiais, após verificada a qualidade e quantidade dos produtos que foram entregues, e conseqüente
aceitação, quando será lavrado Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo, em 2 (duas) vias de
igual teor, na forma do disposto na alínea “b” do inciso II do art. 73 da Lei Federal n.º 8.666/93.
2.2.3. O recebimento dos materiais de valor superior a R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) será confiado às
Comissões Especiais das Secretarias Gerenciadoras.
2.3. Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da empresa
vencedora pela validade e qualidade dos produtos.
2.4. Na hipótese de constatação de anomalia que comprometa a utilização adequada do objeto deste
Edital, bem como se constatado divergência entre os produtos ofertados e os entregues, os mesmos serão
rejeitados, no todo ou em parte, conforme dispõe o art. 76 da Lei Federal nº 8.666/93.
2.5. Ocorrendo rejeição dos produtos, o Fornecedor deverá substituí-los, no prazo 05 (cinco) dias
corridos, conforme a Comunicação da citada rejeição, sem ônus para o Contratante, sob pena de o não
fazendo, ensejar nas sanções cominadas em Lei.
3 – DOS PREÇOS.
3.1. Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os
constantes das respectivas Planilha de Preços, constante na Cláusula Primeira da presente Ata de
Registro de Preços.
3.2. O preço unitário a ser pago será o ofertado na proposta e registrado na Cláusula Primeira da presente
Ata de Registro de Preços.
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3.3. O pagamento será efetuado, de acordo com o recebimento, conferência e aceite dos produtos
efetivamente prestados, por meio de Ordem Bancária, e de acordo com as condições constantes da
proposta, mediante a apresentação da Nota Fiscal/ Fatura correspondente, de acordo com as demais
exigências administrativas em vigor, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
3.4. Antes de efetuar o pagamento será verificada à regularidade do Fornecedor junto aos órgãos
fazendários, à regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e à regularidade
relativa a Débitos Trabalhistas, todos mediante consultas “on line”.
3.5. A Prefeitura de Dias d’Ávila poderá rever o preço registrado, em decorrência de eventual redução
daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo, em comum
acordo, à Comissão Gerenciadora da presente Ata, promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores, conforme artigo 16 do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado, a Comissão Gerenciadora, deverá convocar o fornecedor visando à negociação
para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado, nos termos do §2º, artigo 16 do
Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6.1. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. Neste caso, deverá
á Comissão Gerenciadora convocar os demais fornecedores registrados, visando igual oportunidade de
negociação, nos termos do artigo 16, do § 3º, dos incisos I e II, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
3.6.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura de Dias d’Ávila
através da Comissão Gerenciadora, autorizada, pelo(a) respectivo Secretário(a), poderá liberar o
fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes da emissão da Ordem de
Fornecimento. Neste caso, deverá convocar os demais fornecedores registrados visando igual
oportunidade de negociação, nos termos do artigo 16, do § 3º, dos incisos I e II, do Decreto Municipal nº
1.421/2015.
3.6.3. Caso, não haja êxito nas negociações, a Prefeitura de Dias d’Ávila através da Comissão
Gerenciadora, autorizada, pelo (a) respectivo Secretário(a) , deverão proceder à revogação do item
constante na Ata de Registro de Preço, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa, conforme determina o nos termos do artigo 16, do § 4º, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
4 – DO LOCAL DE ENTREGA E DOS PRAZOS.
4.1. O prazo para execução dos serviços estipulado em cada ordem de serviços, sendo seu início
em 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço.
4.1.1. Os serviços serão prestados nos roteiros, datas e horários descriminados na Ordem de Serviço.
4.2. O não cumprimento dos prazos supracitados sujeitará a empresa fornecedora às penalidades
cabíveis.
5 – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS.
5.1. A presente Ata de Registro de Preços, ora firmada entre a Prefeitura de Dias d’Ávila e as empresas
referidas no preâmbulo deste instrumento, terá validade é de 12 (doze) meses a partir da data da sua
assinatura.
5.2. A presente Ata será extinta pelo decurso do prazo ou pelo esgotamento de seu saldo com expresso
reconhecimento do (s) gestor (es).
6 – DAS PENALIDADES.
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6.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que:
6.1.1. ensejar o retardamento da execução do certame,
6.1.2. não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços
6.1.3. comportar-se de modo inidôneo,
6.1.4. deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
6.1.5. cometer fraude fiscal.
6.2. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, o licitante adjudicatário
ficará sujeito às seguintes penalidades:
6.2.1. no caso de recusa injustificada do adjudicatário em disponibilizar ou entregar os produtos, objeto da
licitação, dentro do prazo estipulado, caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de
multa compensatória, limitada a 15% (quinze por cento) do valor total do pedido;
6.2.2. multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) por cada dia de atraso, após a data fixada para a
entrega dos produtos, objeto desta licitação.
6.2.3. multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor do material a ser entregue, em virtude da entrega de
material em desconformidade com as especificações constantes no processo licitatório e na ata.
6.2.4. a recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de Preço, em retirar a Nota de
Empenho, caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa compensatória,
limitada a 15% (quinze por cento) do valor total do pedido.
6.3. As multas aplicadas serão deduzidas do valor total da Ata de Registro de Preços ou da parcela de
pagamento relativa ao evento em atraso, independentemente de notificação ou aviso.
6.4. Poderá a Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila reter o pagamento enquanto perdurarem quaisquer
pendências junto à mesma.
6.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na entrega dos produtos advir de caso
fortuito ou motivo de força maior.
6.6. Para fins de aplicação das sanções previstas neste capítulo, será garantido ao licitante o direito ao
contraditório e à ampla defesa.
6.7. Independentemente das multas anteriormente previstas, a Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
1. Advertência;
2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração
Pública, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do
Art. 87, IV, da Lei Federal nº 8.666/93.
7 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO.
7.1.
O fornecedor terá seu registro cancelado, nos termos das disposições fixadas no artigo 17 do
Decreto Municipal nº 1.421/2015, nas seguintes hipóteses:
I - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
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II - o fornecedor se recusar a assinar o contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração Municipal;
III - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, decorrente do Termo de
Compromisso de Fornecimento/Serviço firmado;
IV - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
V - em razões de interesse público, devidamente justificado.
IV – sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/93 ou no art. 7º da Lei nº.
10.520/2002.
7.1.1. O cancelamento do registro nas hipóteses previstas acima será formalizado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e ampla defesa, conforme Decreto Municipal nº. 1.421/2015.
7.2. O cancelamento do registro poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados, por razão de
interesse público ou a pedido do fornecedor, conforme Decreto Municipal nº 1.421/2015.
8 – DA CONTRATAÇÃO
8.1. As obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão formalizadas através de emissão
de Nota de Emprenho de Despesa, conforme o disposto no artigo 10 do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
8.2. O fornecedor terá o prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar do recebimento da convocação da
Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila, para retirar a Nota de Emprenho de Despesa, sob pena de decair do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº. 8.666/93.
8.2.1. A recusa da adjudicatória em retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, caracteriza
descumprimento de obrigações, acarretando o cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do
artigo 17, inciso I, alínea “b”, do Decreto Municipal nº 1.421/2015.
8.3. A fiscalização e o Gerenciamento da Ata de Registro de Preços ficará a cargo de servidor
designado por Portaria publicada no Diário Oficial do Município.
9 – DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES
9.1. São obrigações das empresas, cujos preços foram registrados na presente Ata:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.

IX.

X.

fornecer os produtos descritos na Cláusula Primeira, de forma eficiente e adequada e de acordo
com a proposta apresentada, atendendo tão somente às Ordens de Fornecimento emitidas pela(s)
Secretaria(s) Gerenciadora(s) da presente Ata;
responder pelos materiais com vícios ou defeitos ocultos;
receber o preço estipulado na Cláusula Terceira;
assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das
obrigações decorrentes desta Ata;
atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente
licitação;
não transferir, total ou parcialmente, o objeto desta Ata;
arcar com quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução da
Ata de Registro de Preços oriunda desta Licitação, isentando a Prefeitura Municipal de Dias
d’Ávila de qualquer responsabilidade;
comunicar à Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila, através da Comissão Gerenciadora dessa Ata,
os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis e apresentar
os documentos para a respectiva aprovação, sob pena de não serem considerados;
manter-se, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços oriunda desta Licitação, em
compatibilidade com as obrigações ora assumidas, de acordo com todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
responder por todos os danos e prejuízos decorrentes da suspensão da entrega dos produtos
licitados, salvo, na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa da(s)
CONTRATADA (S), desde que devidamente apurados, na forma da legislação vigente e sejam
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XI.
XII.
XIII.
XIV.

XV.

XVI.
XVII.
XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.
XXIII.

XXIV.

comunicados à Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis da
ocorrência;
Entregar os produtos com garantias contidas na especificação de cada item.
Entregar o objeto da presente licitação conforme o indicado no Item 4.2. e nas Ordens de
Fornecimento;
Nos preços registrados estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos da prestação dos
serviços, frete, seguro, taxas, impostos e demais encargos incidentes;
Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, o material deverá ser substituído, por conta e
ônus da CONTRATADA, em no máximo 05 (cinco) dias, não considerados como prorrogação do
prazo de entrega.
O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita
qualidade do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando
da utilização desse material;
Fornecer os materiais conforme especificações, marcas, validades e preços propostos na licitação,
e nas quantidades solicitadas pela Administração.
Realizar os serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva dos veículos;
As máquinas serão requisitas de acordo com as necessidades do Município, ficando a
Contratada a obrigatoriedade de atender essas solicitações, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, sob pena de infração contratual por não execução do objeto;
Substituir no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas por outro veículo compatível, em
caráter temporário, a partir do momento em que o veículo locado vier a sofrer serviços de
manutenção corretiva ou consertos;
Substituir, em caráter definitivo, a máquina locada por outra de igual modelo ou superior,
quando houver perda total por motivos de acidente, furto, roubo, incêndio, no prazo
máximo de até, 24 (vinte e quatro) horas, a partir da solicitação, sem qualquer ônus para a
Contratante;
A contratada deverá responsabilizar-se por todos os encargos relativos ao veículo, como
IPVA, seguro obrigatório e taxa de emplacamento, com multas provenientes de infração às
leis de trânsito, previstas no Código de Trânsito Brasileiro;
A contratada deverá manter os equipamentos segurados durante todo o prazo de vigência
da ata de registro de preço;
Os condutores deverão estar devidamente habilitados, com a documentação expedida
pelos órgãos competentes. Devendo atender a categoria de habilitação especifica para
cada tipo de veículo ou equipamento, para cada motorista do veículo, inclusive certificado
de curso especifico quando a função exigir;
Obrigações específicas da CONTRATADA para prestação dos serviços:
1. A contratada será responsável pela manutenção preventiva e corretiva, reposição de
peças e substituição dos equipamentos em caso de pane ou sinistro;
2. Os equipamentos locados ao Município só poderão ser solicitas para a revisão ou
manutenção preventiva, com comunicação prévia de 48 (quarenta e oito) horas, por
escrito ao Município e deverão ser substituídas por outra equivalente de forma que não
prejudique a execução dos serviços;
3. Os equipamentos deverão ser entregues com a respectiva documentação de porte
obrigatório (quando houver) bem como o comprovante da apólice de seguro;
4. Todos os equipamentos devem atender às exigências do CONTRAN;
5. Todos os equipamentos deverão estar com todos os equipamentos obrigatórios e em
perfeito estado de conservação e funcionamento, e com toda a documentação
regularizada (quando necessário) de acordo com o código de transito vigente;
6. A licitante será responsável por danos de terceiros.
7. A contratada será responsável por todas as despesas relacionadas à contratação dos
motoristas que prestarão os serviços, atendendo todas as Legislações Trabalhistas,
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ficando também por conta da Contratada as despesas com alimentação, transporte,
hospedagem e encargos sociais do motorista/operador;
8. O condutor do veículo deverá portar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), de
categoria compatível ao exigido para a condução do equipamento, de acordo com o
Código de Transito Brasileiro;
9. Não permitir que condutor não credenciado e não habilitado, na forma da lei, conduza o
veículo cuja contratação tenha sido objeto desta ata de registro de preço;
10. Os serviços serão prestados dentro dos limites do município;
11. Os equipamentos deverão estar com os hodômetros em perfeitas condições e
funcionando corretamente, permitindo sempre a aferição pelos fiscais;

CLÁUSULA DÉCIMA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
10.1. Esta Ata de Registro de Preços é regida pela Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação, e
pelo do Decreto Municipal nº 1.421/2015, e, subsidiariamente pelos Princípios Gerais do Direito.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DO FORO.
11.1. Para todas as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, será competente o foro da
Comarca de Dias d’Ávila, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir
firmam o presente instrumento em 05 (cinco) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença
das 2 (duas) testemunhas abaixo-assinadas, para que produza todos os efeitos legais e resultantes de
direito.
Dias d’Ávila, _18__ de janeiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
ALBERTO PEREIRA CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL

CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA
DETENTORA DA ATA

TESTEMUNHAS:
1.___________________________________

2.___________________________________

RG:_________________________SSP/____

RG:_________________________SSP/____
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