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ATA DE REGISTRO DE PREgO N2 129/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Ns 171/2022
PREGAO PRESENCIAL N9 009/2022-SRP
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Aos vinte dias do mes de junho de dois mi! e vinte e dois, 0 MUNICfPIO DE MUNIZ FERREIRA, pessoa
jundica de direito publico interne, inscrita no CNP) 13.796.461/0001-64, com sede administrativa
Prefeitura Municipal na Prafa ACM Junior, n2 168, Centro - CEP 44.575-000 Muniz Ferreira - Bahia,
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Gileno Pereira dos Santos, brasileiro, maior, casado, CPF
597.084.505-10, RG 05.672.898-00 SSP-BA, doravante denominado CONTRATANTE, nos termos da Lei n2
10.520/02, do Decreto Municipal que regulamento o Registro de Pre^o n2 039, de 26/01/2017; aplicandose, subsidiariamente, a Lei n9 8.666/93, e as demais normas legais correlatas, m face da classificafao das
propostas apresentadas no PregSo Presencial n9 009/2022-SRP, conforme Ata homologada em
20/06/2022, resolve REGISTRAR OS PRE£OS para a eventual contratafao dos itens a seguir elencados,
conforme especificafoes do Termo de Referencia, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os
referidos prefos, oferecidos pela empresa ADIJAILTON BARRETO DOS SANTOS, inscrita no CNPJ sob o n2
15.627.921/0001-56, com sede na Rua Nova de NazarS, 28, Centro, Muniz Ferreira - BA, neste ato
representada pelo Sr Adijailton Barreto dos Santos, portador da C6dula de Identidade n2 0482589973
SSP/BA e CPF n® 646.077.475-72, cuja proposta foi classificada no certame.

clAusula primeira- do

OBJETO

1.1 O objeto desta Ata 6 o Registro de Pre?os para Contratafao de empresa para future e eventual
fornecimento de recarga de gas de cozinha a fun de atender as demandas das Secretarias de Educafao e
Cultura, Administrafao, Social e Saude, para atender a demandas das diversas secretarias do municipio
de Muniz Ferreira - Ba, mediante Registro de Prepos, conforme especificafoes constantes do Edital e
seus Anexos, conforme especificagoes constantes do Edital e quantidades estabelecidas abaixo:

VALOR

QUA
DESCRigAO DO
UND EDUC. ADM Social Saude T
ITEM PRODUTO
FORNECIMENTO
gAs
DE
LIQUEFEITO
DE
PETR6LEO (gAs
DE
COZINHA),
ACONDICIONADO
EM CILINDRO DE
50
350
50
100
UND 150
1
P-13 - BOTIJAO
13KG,
VISANDO
ANTENDER
AS
NECESSIDADES
DAS SECRETARIAS
DO MUNICfPIO DE
MUNIZ FERREIRA

unitAr
IO

R$
129,00

VALOR
TOTAL

MARC
A

Super
gAs
R$
45.150,00 BrAs

TOTAL: R$ 45.150,00 (quarenta e cinco mil, cento e cinquenta reais).
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1.2. A existencia de prefos registrados nao obriga a Administrafao a firmar as contratapoes que deles
poderao advir, facultando-se a realiza9ao de licita^ao especffica para a contrata^ao pretendida, sendo
assegurada ao beneficiario do Registro a preferencia de fornecimento em igualdade de condi^oes.
CLAUSULA SEGUNDA - DOS 6RGAOS PARTICIPANTES
2.0 orgao gerenciador sera a Secretaria Municipal de Administra?ao, Finanfas e Pianejamentos.
2.2. Podera utilizar-se da Ata de Registro de Prefos, ainda, qualquer orgao ou entidade da Administrafao
que nao tenha participado do certame, mediante previa anuencia do orgao gerenciador, desde que
deyidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condifdes e as regras estabelecidas no
Decreto Municipal que regulamento o Registro de Pre^o ns 039, de 26/01/2017, e na Lei n2 8.666/93.
2.3. Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Prefos, observadas as conduces nela.
estabelecidas, optar pela aceitafao ou nao do fornecimento, desde que este fornecimento nao prejudique as
obrigafoes anteriormente assumidas.
'
As aquisifSes ou contrata9oes adicionais a que se refere este item nao poderao exceder, por orgao
2.4.
ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatorio e registrados na ata
de Registro de Prepos.
As adesoes a ata de Registro de Pre^os sao limitadas, na totalidade, ao quintuple do quantitative de
2.5.
cada item registrado na ata de Registro de Prefos para o orgao gerenciador e orgaos panticipantes,
independente do numero de orgaos nao participantes que eventualmente aderirem.
2,6. Ao orgao nao participante que aderir a presente ata competem os atos relatives a cobran^a do
cumprimento pelo fornecedor das obrigafoes contratualmente assumidas e a aplica^ao, observada a ampla
defesa e o contraditorio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas
contratuais, em relafao as suas proprias contratafoes, informando as ocorrencias ao orgao gerenciador.
clAusula terceira - da vigEncia da ata de REGISTRO

DE PREgOS

3. A Ata de Registro de Prefos tera vigencia de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

clAusula quarta - da ALTERAgAo da ata de registro de PREgos

4. 0 prefo registrado podera ser revisto nos termos da alfnea "d" do inciso II do caput do art 65 da Lei ne
8.666/93, em decorrencia de eventual redufao dos pre^os praticados no mercado ou de fato que eleve o
custo dos bens registrados, cabendo ao orgao gerenciador promover as negociafoes junto aos fornecedores.
4.1. Quando o pre90 inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar^se superior ao pre90
praticado no mercado, o orgao gerenciador devera:
4.1.1. Convocar o fornecedor visando a negocia9ao para redu9ao de pre90S e sua adequa9ao ao praticado
pelo mercado;
4.1.2. Frustrada a negocia9ao, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro, sem
aplica9ao de penalidade;
4.1.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociacSwobservada a oniem de
classifica9ao original do certame.
/
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4.2. Quando o pre^o de mercado tornar-se superior aos prefos registrados e o fomecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, nao puder cumprir o compromisso, o 6rgao gerenciador podera:
4.3. Convocar o fomecedor visando a negociagao de pregos e sua adequagao ao praticado pelo mercado nos
termos da alinea "d" do inciso II do caput do art 65 da Lei ne 8.666/93. quando cabfvel, para rever o prego
registrado em razao da superveniencia de fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porem de consequencias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugao do ajustado, ou, ainda em caso de forga maior, caso
fortuito ou fato do prfncipe, configurando £lea economica extraordinaria e extracontratual.
4.4. Caso inviavel ou frustrada a negociagao, liberar o fomecedor do compromisso assumido, caso a
comunicagao ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicagao da penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
4.5. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociagao, quando cabfvel.
4.6. A cada pedido de revisao de prego devera o fomecedor comprovar e justificar as alteragoes havidas na
planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variagao dos componentes dos custos
devidamente justificada.
4.7. Na analise do pedido de revisao, dentre outros criterios, a Administragao adotara, para verificagao dos
pregos constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas
de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela pr6pria unidade,
devendo a deliberagao, o deferimento ou indeferimento da alteragao solicitada ser instrufda com
justificativa da escolha do criterio e memdria dos respectivos cdlculos, para decisao da Administragao no
prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a analise do pedido de revisao de pregos
serao devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos autos processuais.
4.8. £ vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o tramite do processo de
revisao de pregos, estando, neste caso, sujeita as sangoes previstas no Edital Convocat6rio, salvo a hipdtese
de liberagao do fomecedor prevista nesta Ata.
4.9. Nao havendo exito nas negociagoes, o 6rgao gerenciador devera proceder a revogagao parcial ou total
da Ata de Registro de Pregos, mediante publicagao no Diario Oficial do Municfpio,
4.10.

£ proibido o pedido de revisao com efeito retroativo.

4.11.

Nao cabe repactuagao ou reajuste de pregos da contratagao.

4.12. Havendo qualquer alteragao, o 6rgao gerenciador encaminhara copia atualizada da Ata de Registro
de Pregos aos orgaos participantes, se houver.
CLAUSULA QUINTA • DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5. 0 fomecedor tera o seu registro cancelado por despacho do 6rgao gerenciador, assegurado o
contraditdrio e a ampla defesa em processo administrative especffico, quando:
5.1. Nao cumprir as condigoes da Ata de Registro de Pregos;
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5.2. Nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou nao assinar o contrato, no
prazo estabelecido pela Administrafao, sem justificativa aceitavel;
5.3. Sofrer san^ao prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nQ 8.666, de 1993, ou no art 7s da
Lei nQ 10.520, de 2002.
5.4. 0 cancelamento do Registro de Prefos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou for^a maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
5.4.1.
.5.4.2.

Por razoes de interesse publico;
Apedidodo fornecedor.

5.5. Em qualquer das hipoteses acima, o orgao gerenciador comunicara o cancelamento do registro do
fornecedor aos orgaos participantes, se houver.

clAusula sexta - da contrata^Ao com os fornecedores
6. De acordo com o artigo 62 da Lei n9 8.666/93, o instrumento de contrato e facultative nas licitafoes com
valor ate R$80.000,00 (oitenta mil reais), e em qualquer caso de compra mediante pronta entrega,
independence do valor.
6.1. Nesses casos, o instrumento de contrato podera ser substituldo por outros instrumentos habeis como
carta-contrato, nota de empenho de despesa e autorizafao de compra. Todavia, nesses instrumentos, ou em
documentos anexo a eles, devem vir previstas as clausulas essenciais da contratafao, exigfveis no artigo 55
da Lei n2 8.666/93, tais como: prazo de pagamento; local de entrega; obriga^oes da contratada e da
contratante; casos de rescisao contratual, dentre outras pertinentes.)
6.2. A contrata^ao com o fornecedor registrado observara a classificafaosegundo a ordem da ultima
proposta apresentada durante a fase competitiva da licita^ao que deu origem a presente ata e sera
formalizada mediante (a) instrumento contratual; b) emissao de nota de empenho de despesa; c)
autoriza^ao de compra; ou b) descrever outro instrumento similar], conforme disposto no artigo 62 da Lei
ne 8.666/93, e obedecidos os requisites pertinentes do Decreto Municipal que regulamento o Registro de
Pre^o nQ 039, de 26/01/2017.
6.3. 0 orgao convocara a fornecedora com prefo registrado em Ata para, a cada contrata?ao, no prazo de
03 [tres] dias uteis, (a] efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou, b) assinar o
Contrato), sob pena de decair do direito a contrata^ao, sem prejufzo das sanfdes previstas no Edital e na
Ata de Registro de Prefos.
6.4. Esse prazo podera ser prorrogado, por igual perlodo, por solicita^ao justificada do fornecedor e aceita
pela Administrafao.
fscal
6.5. Previamente a formaliza^ao de cada contrata^ao, o Municipio reali^ara consulta a regularida
da Contratada para identificar possfvel proibifao de contratar co o Pode//Publico e v/rificar a
manutenfao das conduces de habilitafao.
/i
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6.6. A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas conduces contratuais, os acrescimos ou
supressoes contratuais que se fizerem necessarios, ate o limite de 25% (yinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
6.7. £ vedada a subcontratafao total do objeto do contrato.
6.8. A Contratada devera manter durante toda a execu?ao do contrato, em compatibilidade com as
obriga^oes assumidas, todas as condifdes de habilitafao e qualificafao exigidas na licitafao.
CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA DA CONTRATA^AO
Cada contrato firmado com o fomecedor tera vigencia de ate 12 (doze) meses, observado a vigencia
7.
do credito or^amentario, admitindo-se a prorroga^ao diante do proposito de atendimento do interesse
publico pela nao interrupfao do servifo de fornecimento do medicamento a populafao.
CLAUSULA OITAVA - DO PRE£0
8. Durante a vigencia de cada contratafao, os prefos sao fixes e irreajustaveis.
CLAUSULA NONA - DAS OBRIGA^OES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
9. As obrigafoes do contratante e da contratada sao aquelas previstas, respectivamente, nas Sefoes "DA
OBRIGACAO DO CONTRATADO" e "DA OBRIGAgAO DO CONTRATANTE" do edital.
CLAUSULA D^CIMA - DO RECEBIMENTO E CRIT^RIO DE ACEITAgAO DO OBJETO
10.Os bens serao recebidos na forma do item "DO RECEBIMENTO PR0VIS0RI0 E DEFINITIVO" do edital.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO
11.0 pagamento dar-se-a na forma do item "DO PAGAMENTO" do edital.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUgAO DO CONTRATO
12.A fiscalizafao da contrata^ao sera exercida por um representante da Administra^ao, ao qual competira
dirimir as duvidas que surgirem no curso da execufao do contrato, e de tudo dara ciencia a Administrafao.
12.1. A fiscalizafao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeifoes tecnicas,
vfcios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrencia desta, nao
implica em corresponsabilidade da Administrafao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o
art. 70 da Lei n- 8.666/93.
12.2. 0 fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorrencias relacionadas com a execufao
do contrato, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos funcionarids eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessario a regulariza^ao das faltas ou defeitps7 pbservados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providencias cabfveis.
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clAusula decima TERCEIRA -

DAS INFRACOES e das sanies administrativas

13.A apura^ao e aplicafao de san^oes dar-se-a na forma da Sefao "DAS SAN^OES" do edital.
clAusula d£cima quarta - das DisposigdES gerais

14. Sera anexada a esta Ata copia do Termo de Referenda.
14.1. Integram o Edital, independentemente de transcri^ao, a Ata de Registro de Pre^os, o Termo de
Referencia e a proposta da empresa.
14.2. Nos casos omissos aplicar-se-ao as disposifoes constantes da Lei n2 10.520/02, do Decreto Munidpal
que regulamento o Registro de Pre^o n2 039, de 26/01/2017, da Lei Complementar ne 123/06, e da Lei n2
8.666/93, subsidiariamente.
14.3. 0 foro para dirimir questoes reiativas a presente Ata sera o da Cidade de Nazare, com exclusao de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Muniz Ferreira, 20 de junho de 2022
/

RREIRA
d
Gileno
is Santos
fn2 597.084.505^10"
RG O5.672.898-J0TF)
, /^Prefeito
*
TO DO$SANTOS
lAiltom b.
Rep'resentante legalf 15.627.921/0001-56
/
yci: 048^89973 SSP/BA
/ C/ CPF n2 646.077.475-721

TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:
NOME: >l
CPF:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 171/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022-SRP
Objeto: Constitui objeto desta licitação a Contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento
de recarga de gás de cozinha a fim de atender as demandas das Secretarias de Educação e Cultura,
Administração, Social e Saúde, para atender a demandas das diversas secretarias do município de
Muniz Ferreira - Ba, mediante Registro de Preços, conforme especificações constantes do Edital e seus
Anexos.
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
A Pregoeira Oficial do Município de Muniz Ferreira, Srª. Carine Barbosa Sampaio, nomeada através do
Portaria Nº.001/2021 de 04 de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no
art. 4º, XXI, da Lei nº 10.520/2002, resolve ADJUDICAR o objeto da licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 009/2022, para contratação em questão, conforme informações constantes neste
Edital e seus anexos. Empresa vencedora:
ADIJAILTON BARRETO DOS SANTOS, inscrita no CNPJ sob o nº 15.627.921/0001-56, com sede na
Rua Nova de Nazaré, 28, Centro, Muniz Ferreira – BA.

ITEM

DESCRIÇÃO DO PRODUTO UND EDUC. ADM Social Saúde
FORNECIMENTO DE GÁS
LIQUEFEITO
DE
PETRÓLEO
(GÁS
DE
COZINHA),
ACONDICIONADO
EM
CILINDRO
DE
P-13
1
UND
150
50
100
50
BOTIJÃO 13KG, VISANDO
ANTENDER
AS
NECESSIDADES
DAS
SECRETARIAS
DO
MUNICÍPIO
DE
MUNIZ
FERREIRA
TOTAL: R$ 45.150,00 (quarenta e cinco mil, cento e cinquenta reais).

QUA
T

VALOR
UNITÁRI
O

350

R$
129,00

VALOR
TOTAL

R$
45.150,00

Submeta-se o presente processo licitatório ao Exmo. Prefeito Municipal, para que, estando de acordo,
proceda a devida homologação.
Publique-se e cumpra-se.
Muniz Ferreira, 20 de junho de 2022.
Carine Barbosa Sampaio
Pregoeira
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 171/2022.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022-SRP
Objeto: Constitui objeto desta licitação a Contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento
de recarga de gás de cozinha a fim de atender as demandas das Secretarias de Educação e Cultura,
Administração, Social e Saúde, para atender a demandas das diversas secretarias do município de
Muniz Ferreira - Ba, mediante Registro de Preços, conforme especificações constantes do Edital e seus
Anexos.
HOMOLOGAÇÃO
O PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA, acatando o resultado apresentado pela Pregoeira da
Prefeitura Municipal, referente ao Processo Administrativo em epígrafe correspondente ao PREGÃO
PRESENCIAL N° 009/2022, bem como lastreada no PARECER JURÍDICO, não havendo, óbice de ordem
legal, administrativa ou judicial quanto à regularidade do processo, HOMOLOGA o resultado da
presente licitação para a empresa:
ADIJAILTON BARRETO DOS SANTOS, inscrita no CNPJ sob o nº 15.627.921/0001-56, com sede na
Rua Nova de Nazaré, 28, Centro, Muniz Ferreira – BA.
ITE
M

DESCRIÇÃO DO
PRODUTO
UND EDUC. ADM Social Saúde
FORNECIMENTO DE GÁS
LIQUEFEITO
DE
PETRÓLEO
(GÁS
DE
COZINHA),
ACONDICIONADO
EM
CILINDRO DE P-13 1
UND
150
50
100
50
BOTIJÃO 13KG, VISANDO
ANTENDER
AS
NECESSIDADES
DAS
SECRETARIAS
DO
MUNICÍPIO DE MUNIZ
FERREIRA
TOTAL: R$ 45.150,00 (quarenta e cinco mil, cento e cinquenta reais).

QUA
T

VALOR
UNITÁRI
O

350

R$
129,00

VALOR
TOTAL

MARCA

Super
R$
gás
45.150,00 Brás

Fica convocado o adjudicatário do objeto desta Licitação, a comparecer no Setor de Contratos da
Prefeitura Municipal, para assinar o contrato, no prazo de até 02 (dois) dias corridos, sob pena de decair
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei nº. 10.520/02 e art. 81 da
Lei nº 8.666/93.
Registre-se, Cumpra-se,
Publique-se e Lavre-se o Contrato.
Muniz Ferreira, 20 de junho de 2022
Gileno Pereira dos Santos
Prefeito Municipal
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