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DIAS D’ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
CNPJ N°. 13.394.044/0001-95
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1.591/2021.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, com
vasilhame em regime de comodato, visando atender das secretarias do Município de Dias D’ Ávila.
Empresa: GMSN COMERCIO DE GÁS EIRELI - ME.
 DETENTORA DO MENOR PREÇO LOTE ÚNICO.
 VALOR TOTAL: R$ 228.898,50 (duzentos e vinte e oito mil oitocentos e noventa e oito reais e
cinquenta centavos).
Data da Assinatura: 02/06/2022.
Alberto Pereira Castro - Prefeito Municipal.
Publicado por: Karynne França Dórea – Pregoeira Oficial
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DIAS D’ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022 – REGISTRO DE PREÇOS
Aos 02 dias do mês de junho 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 1591/2022 e HOMOLOGADA, no dia 02/06/2022,
referente ao Pregão Eletrônico Nº 025/2022 – REGISTRO DE PREÇOS, consoante as seguintes Cláusulas e
condições a seguir:

1. DO OBJETO E EMPRESAS REGISTRADAS.
1.1. Contratação de empresa para fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, com vasilhame em regime de
comodato, visando atender das secretarias do Município de Dias D’ Ávila, conforme descrição constante no Anexo I
1.2. As empresas registradas são as a seguir descritas, com a respectiva qualificação:
1.2.1. GMSN COMERCIO DE GÁS EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº
37.570.805/0001-80, com sede na Rua Heitor Vicente Viana, s/n, Amado Bahia, Mata de São João/BA, seu
representante legal neste ato, Sr. Daniel Passos Silva Filho, portador da CNH nº 07254942307, CPF nº
077.971.875-50.
.
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 ÚNICO
ITEM

1

2

DESCRIÇÃO

UND

MARCA

Gás GLP 13 Kg: Gás GLP
acondicionado em botijão
de
13kg.
Composição UND Supergasbras
básica de propano e butano
(gás de cozinha)
Gás GLP 45 Kg: Gás GLP
acondicionado em botijão
de
45kg.
Composição UND Supergasbrás
básica de propano e butano
(gás de cozinha)
VALOR TOTAL

QUANT. QUANT.
VALOR
MINIMA MÁXIMA UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

1

200

R$ 132,15

R$ 26.430,00

1

450

R$ 449,93

R$ 202.468,50

R$ 228.898,50

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 025/2022 – 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 produtos 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

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: OTA3REI0MTCYMEYXNKJFQU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
2 de Junho de 2022
4 - Ano XII - Nº 1824

Dias d`Ávila

Fl.2/9

DIAS D’ÁVILA
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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, de que trata o presente Edital, serão recebidos:
2.2.1. provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação,
mediante 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, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação em prazo
não superior a 90 (noventa) dias, salvo casos excepcionais devidamente justificados, 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 nº. 8.666/93.
2.2.3. Caso o Termo Circunstanciado ou a verificação não sejam realizados dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão
como realizados desde que comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos mesmos.
2.3. Na hipótese de constatação de anomalia que comprometa a utilização adequada dos produtos/serviços objeto
deste Edital, bem como se constatado divergência entre os produtos ofertados e os fornecidos, os mesmos serão
rejeitados, no todo ou em parte, conforme dispõe o art. 76 da Lei Federal nº. 8.666/93.
2.4. Ocorrendo rejeição dos produtos/serviços, a CONTRATADA deverá substituí-los no prazo máximo de 05
(cinco) dias corridos, a contar da data em que for comunicado da citada rejeição, sem ônus para o
CONTRATANTE, sob pena de o não fazendo, ensejar nas sanções cominadas em Lei.
2.5. Ainda que os produtos/serviços sejam recebidos em caráter definitivo, subsistirá, na forma da Lei, a
responsabilidade da empresa Vencedora pela validade, qualidade e segurança dos produtos.
2.6 Não será considerada entrega realizada para itens que tenham sido devolvidos por não atender as
especificações e marcas definidas na Ata de Registro de Preços, ou quantidades a menor ou a maior do que a
solicitada pela Secretaria de Educação.
2.7. O recebimento dos materiais de valor superior a R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) será confiado às Comissões
Especiais das Secretarias Gerenciadoras.
2.8. Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da empresa vencedora
pela validade e qualidade dos produtos.
2.9. 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.
2.10. 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.
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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.
3.3.1. Na data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATADA deverá estar em posse, em plena vigência
das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista (conforme exigidas na fase de habilitação);
3.3.2. Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da
fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à sua correção. Passará a ser
considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura, devidamente corrigida.
3.3.3. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de
preço.
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. A entrega será de forma parcelada atendendo as necessidades da administração, o prazo para fornecimento do
objeto desta licitação será de 24 horas (vinte e quatro) a contar do recebimento da ordem de fornecimento emitida
pela Secretaria demandante.
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4.2. A entrega dos produtos deverão ocorrer de segunda a sexta-feira, no horário das 08h:00min às 12h:00min e das
13h:00min às 16h:00min, nas unidades atendidas às quais receberão o objeto licitado.
4.2.1. Relação das Unidades e endereços às quais receberão o objeto licitado:
UND
1

Prédio Administrativo - Prefeitura Municipal

LOCAL

Praça dos Três Poderes, S/N - Lessa Ribeiro

ENDEREÇO

2

Hospital Dilton Bispo de Santana /Lavanderia

Rua Clodoaldo Campos, S/N - Lessa Ribeiro

3

Prédio Administrativo - Secretaria de Saúde

Rua Clodoaldo Campos, S/N - Lessa Ribeiro

4

Centro de Apoio Psicossocial - CAPS

Rua Dilton Bispo de Santana, S/N - Centro

5

Unidade Básica de Saúde - Genaro

Praça Luiz Gonzaga, S/N - Genaro

6

Unidade Básica de Saúde - Parque Petrópolis

Rua Almirante Saldanha, Nº 98 - Parque Petropolis

7

Unidade Básica de Saúde - Concórdia I

Rua 1º de Janeiro, S/N - Concórdia

8

Unidade Básica de Saúde - Concórdia II

Rua 1º de Janeiro, S/N - Concórdia

9

Unidade Básica de Saúde – Urbis

Avenida Perimental Sul, S/N - Urbis

10

Unidade Básica de Saúde - Entroncamento

Rua Tiradentes, Nº 937 - Entroncamento

11

Unidade Básica de Saúde – Varginha

Rua Valdemar Bispo dos Santos, S/N - Varginha

12

Unidade Básica de Saúde - Nova Dias D' Ávila

Rua Sabiá , Nº 88 - Nova Dias D' Ávila

13

Unidade Básica de Saúde – Imbassaí

Rua Almirante Tamandaré, S/N - Imbassaí

14

Centro Educacional Normélio Moura da Costa

Rua Joaquim Nabuco, S/N - Garcia D' Ávila

15

Centro Educacional Padre Camilo Torrend

Rua Tocantins, S/N - Cristo Rei

16

Colégio Laura Folly

Avenida Raul Seixas, S/N - Entroncamento

17

Escola Anita Rodrigues

Rua Borges de Barros, Nº 344 - Centro

18

Escola Carlos Drummond de Andrade

Rua da Holanda, S/N - Urbis

19

Escola Claudionor Simões do Carmo

Rua da Beta, Nº 44 - Entroncamento

20

Escola Cristo Rei

Rua do México, Nº 437 - Cristo Rei

21

Escola da Biribeira

Distrito da Biribeira

22

Escola Eutródia Carvalho dos Santos

Rua Rui Barbosa, S/N - Urbis

23

Escola Florêncio Borges Santana

Rua Santa Terezinha, S/N - Imbassaí

24

Escola Futurama

Distrito de Jardim Futurama

25

Escola Ayrton Carflos Nunes

Rua São Salvador, S/N - Garcia D' Ávila

26

Escola José da Conceição

Rua José Conceição Almeida, nº 362 - Genaro

27

Escola Nestor Silva Carvalho

Distrito de Leandrinho

28

Escola Maria Santiago Barcelar de Santana

Avenida Piauí, S/N - Santa Helena

29

Escola Madre Diamantina

Rua Valter Seixas, Nº 288 - Genaro

30

Escola Prof. Altair da Costa Lima

Rua Getúlio Vargas, S/N - Centro

31

Escola Prof. Anfrísia Santiago

Rua Cajahiba, S/N - Nova Dias D' Ávila

32

Escola Prof. Luís Sande

Rua Campo Alegre, Nº 542 - Lessa Ribeiro

33

Escola Boa Vista de Santa Helena

Distrito de Boa Vista de Santa Helena

34

Escola São José

Distrito de Emboacica

35

Escola Santos Titara

Rua Lafayete Coutinho, S/N - Jardim Alvorada
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36

Escola Municipal do Bosque

Rua Archimede, S/N - Bosque

37

Escola Municipal Cândida Marques Costa

Rua dos Inocentes, S/N - Santa Helena

38

Escola José Ferreira Veloso

Rua Cláudio Cajado, S/N - Concordia

39

Escola Municipal Anísio Teixeira

Rua Sapeaçu, S/N - Vila Petrópolis

40

Creche Deus Menino

Rua José C. Almeida, S/N - Vila Petropolis

41

Creche Dilce Barcelar de Santana

Rua Valdemar Bispo dos Santos, S/N - Varginha

42

Creche São Francisco de Assis

Avenida Raul Seixas, S/N - Entroncamento

43

Creche Maria José Limoeiro

Rua Maria Ferreira Simões, S/N - Imbassaí

44

Creche Itala Neide

Rua da Itália, Nº 281 - Urbis

45

Creche Paulo Freire
Centro de Referência de Assistência Social –
CRAS
Centro de Referência Especializado de
Assistência Social – CREAS

Rua Reinaldo Nick de Mendonça, S/N - Garcia D' Ávila

48

Bolsa Família

Avenida Raul Seixas, S/N - Centro

49

Conselho Tutelar

Rua Dona Santa, S/N - Centro

50

Casa dos Conselhos

Rua Florencio Borges, S/N - Centro

51

Serviço de Vínculo

Praça CEU, S/N - Varginha

52

CQP – Centro de Qualificação Profissional

Avenida Raul Seixas, S/N - Centro

46
47

Avenida Lauro de Freitas, S/N - Centro
Rua Lauro de Freitas, Nº 1544 - Garcia D' Ávila

4.2.2. 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.
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:
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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 0,5% (cinco 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.
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.
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8. DA CONTRATAÇÃO
8.1. As obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão formalizadas através de emissão da Nota de
Emprenho de Despesa ou assinatura de contrato, conforme o disposto no artigo 10 do Decreto Municipal nº
1.421/2015.
8.1.1. A Administração poderá formalizar o contrato a qualquer momento, desde que obdecido a vigência da ata de
registro de preços.
8.2. A adjudicatária será convocada para assinar o contrato ou retirar a(s) Nota(s) de Empenho de Despesa no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, a contar do envio realizado por esta Prefeitura da convocação para assinatura ou retirada, via
comunicação eletrônica ou outro meio hábil. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pelo proponente vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo
órgão comprador.
8.2.1. O não atendimento do prazo previsto no subitem anterior ou a recusa em assinar o contrato pela adjudicatária,
implicará na aplicação das sanções previstas neste Edital e na legislação pertinente.
8.2.2. 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.
8.2.2. O instrumento contratual ou a(s) Nota(s) de Empenho de Despesa deverá(ão) obedecerá(ão) o prazo e
Vigência da Ata de Sistema de Registro de Preços, oriunda da presente licitação e às determinações prevista no
Art.57 da Lei Nº 8.666/93.
8.2.3. Para assinatura do contrato ou retirar a Nota de Empenho de Despesa, em atendimento ao determinado na
legislação específica, o licitante Vencedor deverá apresentar os documentos, abaixo relacionados devidamente
vigentes:
a) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Dívida Ativa da União), Estadual e Municipal,
sendo as duas últimas do domicílio ou sede do licitante;
b) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, através de apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF; e
c) prova de Regularidade perante a Justiça do Trabalho mediante a apresentação da Certidão de Débitos
Trabalhistas (CDT).
8.2.4. A não manutenção das condições de habilitação consignadas neste Edital, que será verificada por meio de
novas consultas a todas as certidões, a fim de obter as mais atualizadas, à época da emissão da Nota de
Empenho e/ou assinatura do contrato, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei no 8.666/93,
facultando à Administração chamar a próxima licitante melhor classificada, para a retirada da Nota de
Empenho e/ou assinatura do contrato, ou revogar a licitação, sem prejuízo da multa prevista no subitem 23.4
deste Edital, e das demais cominações legais.
8.3. A fiscalização e Gerenciamento do Contrato será feita na seguinte forma:
DA FISCALIZAÇÃO:
Se dará da seguinte forma:
SEDUC – ficará a cargo do coordenador de patrimônio e do gerente administrativo.
SESAU – ficará a cargo da coordenadora e enfermeira do hospital.
SEDES - ficará a cargo da Auxiliar de Serviços Gerais e pela Gerente Administrativa.
SEDEC e SEMAT - ficará a cargo da Auxiliar de Obras e Serviços e Assessor A da Secretaria de Administração e
Transporte.
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DO GERENCIAMENTO:
A gestão da ata ficará a cargo da Secretaria de Administração e Transporte - SEMAT.
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.
XVIII.

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;
Caso seja necessário o ajuste da proposta de preços, a licitante Vencedora deverá atender a variação de
percentual do valor proposto e vencedor em conformidade sua Proposta Inicial, observando tal variação
também em relação aos valores unitários propostos.
fornecer os produtos, rigorosamente, nas especificações constantes no Anexo I, parte integrante e
indissociável deste Edital;
assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações
decorrentes desta licitação;
não transferir, total ou parcialmente, o objeto desta licitação;
comunicar à Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do
prazo de 2 (dois) dias úteis, após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva
comprovação, em até 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem
considerados.
arcar com quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução da Ata de
Registro de Preços oriundos desta Licitação, isentando a Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila de qualquer
responsabilidade;
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;
fornecer os produtos de forma eficiente e adequada.
Entregar o objeto da presente licitação conforme o indicado no termo de referência e nas Ordens de
Fornecimento;
A CONTRATADA responderá por danos e prejuízos decorrentes de paralisações nos sistemas contratados,
salvo na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA,
devidamente apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado à CONTRATANTE no prazo
de até 48 horas (quarenta e oito) horas da ocorrência ou por ordem expressa por escrito à
CONTRATANTE;
Executar o objeto da ata de registro de preços de acordo com as especificações constantes no instrumento
convocatório e no presente na ata de registro de preços, nos locais determinados, nos dias e horários de
expediente da Administração.
Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do objeto da ata
de registro de preços
Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e a
terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob
sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou
interrupção do fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou
ainda por caso fortuito ou força maior, circunstancias que deverão ser comunicadas no prazo de 48
(quarenta e oito) horas após a sua ocorrência.
Manter durante toda a execução da ata de registro de preços em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as
suas atividades e/ou sobre a execução do objeto da presente ata de registro de preços, bem como observar e
respeitar a Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto da licitação;
Adimplir com as exigências do instrumento convocatório pelos quais se obriga, visando à perfeita execução
deste objeto.
Emitir notas fiscais/fatura de acordo com a legislação, contendo descrição dos produtos indicação de sua
quantidade, preço unitário e valor total.
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XIX.
XX.

XXI.

Executar o objeto da contratação, de acordo com os anexos, responsabilizando-se integralmente pelo fiel
cumprimento do objeto contratado, nos termos das normas e especificações técnicas e legislação vigente.
A contratada ficara responsável por quaisquer danos a que venha causar a terceiros e/ou ao patrimônio,
decorrentes de culpa ou dolo na execução da contratação, depois da devida apuração, reparando às suas
custas os danos identificados, durante a execução dos serviços contratados.
Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo contratante, cujas reclamações se obrigam a
atender.

9.2. São obrigações da Administração:

a) Nos termos do art. 67, Lei nº 8.666 de 1993, será designado representante(s) para acompanhar e fiscalizar a
entrega dos bens/materiais, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
b) Manter com a CONTRATADA, contatos preferencialmente por escrito, ressalvados os entendimentos
verbais motivados pela urgência, que, entretanto, deverão ser formalizados oportunamente.
c) Fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços.
d) Constatando-se qualquer irregularidade, o responsável pela fiscalização da execução da Ata de Registro de
Preços, deverá de imediato e por escrito, comunicar à Secretaria competente, que tomará as medidas
pertinentes, consoantes a Lei 8.666/93.
10. 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.
11. 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, 02 de junho de 2022.

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

GMSN COMERCIO DE GÁS EIRELI - ME
DETENTORA DA ATA

TESTEMUNHAS:
1.___________________________________

2.___________________________________

RG:_________________________SSP/____

RG:_________________________SSP/____
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EXTRATO DE CONTRATO N.º 090/2022
PROCESSO Nº: 2.377/2022
OBJETO: Contratação para apresentação do Artista/Banda: "U TAL DO XOTE", nos festejos do São Pedro, em Dias D’Ávila,
Bahia.

MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação nº 21/2022
BASE LEGAL: artigo 25, inciso III, da Lei 8.666/93.
NOME DA CONTRATADA: JORGE MEIRELES DE SANTANA ME
CPF/CNPJ:.33.817.495/0001-03
VIGÊNCIA: Será a partir da assinatura deste Contrato, por 90 (noventa) dias;
VALOR GLOBAL: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), que serão pagos em 02 (duas) parcelas, sendo a 1ª
parcela, o equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato, ou seja, R$ 12.500,00 (doze mil e
quinhentos reais), pago no ato da assinatura deste contrato e a 2ª (segunda) parcela será pago o equivalente a
50% (cinquenta por cento) do valor do contrato, ou seja, R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), em até 01
(um) dia útil após a apresentação.
Órgão/Unidade: 16/1601; Atividade: 13.392.0006.2002; Elemento de despesa: 3.3.90.39.00; Subelemento:
3.3.90.39.18; Fonte: 15000000.
DATA DA ASSINATURA: 02 de junho de 2022.

Alberto Pereira Castro
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
CNPJ N°. 13.394.044/0001-95
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1.591/2021.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, com
vasilhame em regime de comodato, visando atender das secretarias do Município de Dias D’ Ávila.
Empresa: GMSN COMERCIO DE GÁS EIRELI - ME.
 DETENTORA DO MENOR PREÇO LOTE ÚNICO.
 VALOR TOTAL: R$ 228.898,50 (duzentos e vinte e oito mil oitocentos e noventa e oito reais e
cinquenta centavos).
Data da Homologação: 02/06/2022.
Alberto Pereira Castro - Prefeito Municipal.
Publicado por: Karynne França Dórea – Pregoeira Oficial
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

INEXIGIBILIDADE Nº: 21/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2.377/2022
CONTRATADO: JORGE MEIRELES DE SANTANA ME
CNPJ/CPF: 33.817.495/0001-03
VALOR: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), que serão pagos em 02 (duas) parcelas, sendo a
1ª parcela, o equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato, ou seja, R$ 12.500,00
(doze mil e quinhentos reais), pago no ato da assinatura deste contrato e a 2ª (segunda) parcela
será pago o equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato, ou seja, R$ 12.500,00
(doze mil e quinhentos reais), em até 01 (um) dia útil após a apresentação.
OBJETO: Contratação para apresentação do Artista/Banda: "U TAL DO XOTE", nos festejos do
São Pedro, em Dias D’Ávila, Bahia.
MODALIDADE: Inexigibilidade
BASE LEGAL: Art. 25, Inciso III, da Lei 8.666/93.
Órgão/Unidade: 16/1601; Atividade: 13.392.0006.2002; Elemento de despesa: 3.3.90.39.00;
Subelemento: 3.3.90.39.18; Fonte: 15000000.
Dias d’Ávila, BA – 01 de junho de 2022.
Alberto Pereira Castro
Prefeito Municipal
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