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PORTARIA Nº 134/2021, DE 18 DE MAIO DE 2021. 
 
Dispõe sobre exoneração de servidor ocupante de cargo de 
provimento em comissão, na forma a seguir indicada. 

 
 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO , Estado da 
Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno desta Casa 
Legislativa, bem como a Lei nº 1.552/2008, alterada pela Lei nº 1.555/2008, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Exonerar a Sra. TERENILDA DIAS EVANGELISTA,  portadora da Cédula de Identidade 
R.G. nº 0315023260/SSP-BA e cadastrada no CPF sob nº 595.473.245-00, provimento em 
comissão de Assessor Especial Parlamentar, no Gabinete do Vereador Jose Carlos Marques 
Pessoa, a partir de 11 maio do corrente ano. 
 
Art. 2º - Fica a Secretaria desta Casa Legislativa encarregada de adotar as providências que se 
fizerem necessárias ao cumprimento do disposto nesta portaria. 
 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário, com efeitos retroativos a 11 de maio de 2021. 
 
 
Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado da Bahia, 
em 18 de maio de 2021. 
 
 
 VERIMAR DIAS DA SILVA MEIRA  

Presidente da Câmara Municipal de Brumado 
 
 
 

Dr. HALF COTRIM DE CASTRO 
Procurador – OAB/BA 47.531 

Portaria n. º 01/2021 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37
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PORTARIA Nº 135/2021, DE 18 DE MAIO DE 2021. 
 
Dispõe sobre exoneração de servidor ocupante de cargo de 
provimento em comissão, na forma a seguir indicada. 

 
 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO , Estado da 
Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno desta Casa 
Legislativa, bem como a Lei nº 1.552/2008, alterada pela Lei nº 1.555/2008, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Exonerar o Sr. CLOVIS DE LIMA PORTO, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 
07651076-00/SSP-BA e cadastrado no CPF sob nº 380.892.035-15, provimento em comissão de 
Assessor Parlamentar, no Gabinete do Vereador José Carlos Marques Pessoa, a partir de 11 
de maio do corrente ano. 
 
Art. 2º - Fica a Secretaria desta Casa Legislativa encarregada de adotar as providências que se 
fizerem necessárias ao cumprimento do disposto nesta portaria. 
 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário, com efeitos retroativos a 11 de maio de 2021. 
 
 
Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado da Bahia, 
em 18 de maio de 2021. 
 
 
 

VERIMAR DIAS DA SILVA MEIRA  
Presidente da Câmara Municipal de Brumado 

 
 
 
 

Dr. HALF COTRIM DE CASTRO 
Procurador – OAB/BA 47.531 

Portaria n. º 01/2021 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37
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PORTARIA Nº 136/2021, DE 18 DE MAIO DE 2021. 
 
Dispõe sobre exoneração de servidor ocupante de cargo de 
provimento em comissão, na forma a seguir indicada. 

 
 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO , Estado da 
Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno desta Casa 
Legislativa, bem como a Lei nº 1.552/2008, alterada pela Lei nº 1.555/2008, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Exonerar a Sra. MARIA SILVA NUNES LEITE , portadora da Cédula de Identidade R.G. 
nº 01.781.294-10/SSP-BA e cadastrada no CPF sob nº 186.635.245-87, provimento em 
comissão de Assessor Parlamentar, no Gabinete do Vereador José Carlos Marques Pessoa, a 
partir de 11 de maio do corrente ano. 
 
Art. 2º - Fica a Secretaria desta Casa Legislativa encarregada de adotar as providências que se 
fizerem necessárias ao cumprimento do disposto nesta portaria. 
 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário, com efeitos retroativos a 11 de maio de 2021. 
 
 
Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado da Bahia, 
em 18 de maio de 2021. 
 
 
 

VERIMAR DIAS DA SILVA MEIRA  
Presidente da Câmara Municipal de Brumado 

 
 
 
 

Dr. HALF COTRIM DE CASTRO 
Procurador – OAB/BA 47.531 

Portaria n. º 01/2021 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37
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PORTARIA Nº 137/2021, DE 18 DE MAIO DE 2021. 
 
Dispõe sobre exoneração de servidor ocupante de cargo de 
provimento em comissão, na forma a seguir indicada. 

 
 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO , Estado da 
Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno desta Casa 
Legislativa, bem como a Lei nº 1.552/2008, alterada pela Lei nº 1.555/2008, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Exonerar a Sra. CLAUDIRENE DE AGUIAR DIAS portadora da cédula de Identidade nº 
11341698-92 SSP/BA e cadastrada no CPF nº 088232225/59, provimento em comissão de 
Assessor Parlamentar, no Gabinete do Vereador José Carlos Marques Pessoa, a partir de 11 
de maio do corrente ano. 
 
Art. 2º - Fica a Secretaria desta Casa Legislativa encarregada de adotar as providências que se 
fizerem necessárias ao cumprimento do disposto nesta portaria. 
 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário, com efeitos retroativos a 11 de maio de 2021. 
 
 
Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado da Bahia, 
em 18 de maio de 2021. 
 
 
 

VERIMAR DIAS DA SILVA MEIRA  
Presidente da Câmara Municipal de Brumado 

 
 
 
 

Dr. HALF COTRIM DE CASTRO 
Procurador – OAB/BA 47.531 

Portaria n. º 01/2021 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37
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PORTARIA Nº 138/2021 DE 18 DE MAIO DE 2021. 
 

Dispõe sobre nomeação de servidor ocupante de cargo de 
provimento em comissão, na forma a seguir indicada. 

 
 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO , Estado da 
Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno desta Casa 
Legislativa, bem como a Lei nº 1.552/2008, alterada pela Lei nº 1.555/2008, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Nomear o Sr. ADÃO ALVES DE ALMEIDA,  portador da Cédula de Identidade R.G. nº 
06441871-58/SSP-BA e cadastrado no CPF sob nº 746.141.505-00, para exercer o cargo de 
provimento em comissão de Assessor Especial Parlamentar, no Gabinete do Vereador José 
da Silva Santos, a partir de 11 de maio do corrente ano. 
 
Art. 2º - O servidor ora nomeado terá como remuneração o valor estabelecido no Símbolo CC2 
Anexo II, LEI N.º 1.888/2020, de 29 de maio de 2020. 
 
Art. 3º - Fica a Secretaria desta Câmara encarregada de solicitar os documentos indispensáveis 
à nomeação, bem como de adotar as demais providências necessárias ao cumprimento do 
disposto nesta portaria e de organização da ficha funcional do(a) servidor(a) ora nomeado(a). 
 
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 11 de 
maio, revogadas as disposições em contrário. 
 
Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado da Bahia, 
em 18 de maio de 2021. 
 
 

VERIMAR DIAS DA SILVA MEIRA  
Presidente da Câmara Municipal de Brumado 

 
 
 

Dr. HALF COTRIM DE CASTRO 
Procurador – OAB/BA 47.531 

Portaria n. º 01/2021 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37
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PORTARIA Nº 139/2021, DE 18 DE MAIO DE 2021. 
 
Dispõe sobre nomeação do servidor ocupante de cargo de provimento 
em comissão, na forma a seguir indicada. 

 
 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO , Estado da 
Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno desta Casa 
Legislativa, bem como a Lei nº 1.888/2020 de 29 de maio de 2020, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Nomear o Sr. JOÃO MARIO DA SILVA TEIXEIRA , portador da Cédula de Identidade 
R.G. nº 07467977/SSP-BA e cadastrado no CPF sob nº 261.399.548-35, para o cargo de 
provimento em comissão de Assessor Parlamentar, no Gabinete do Vereador José da Silva 
Santos, a partir de 11 de maio de 2021. 
 
Art. 2º - O servidor ora nomeado terá como remuneração o valor estabelecido no Símbolo CC1 
do Anexo II, LEI N.º 1.888/2020, de 29 de maio de 2020. 
 
Art. 3º - Fica a Secretaria desta Câmara encarregada de solicitar os documentos indispensáveis 
à nomeação, bem como de adotar as demais providências necessárias ao cumprimento do 
disposto nesta portaria e de organização da ficha funcional do(a) servidor(a) ora nomeado(a). 
 
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 11 de 
maio, revogadas as disposições em contrário. 
 
Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado da Bahia, 
em 18 de maio de 2021. 
 
 
 

VERIMAR DIAS DA SILVA MEIRA 
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Brumado 

 
 
 

Dr. HALF COTRIM DE CASTRO 
Procurador – OAB/BA 47.531 

Portaria n. º 01/2021 

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37
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PORTARIA Nº 140/2021, DE 18 DE MAIO DE 2021. 
 
Dispõe sobre nomeação do servidor ocupante de cargo de provimento 
em comissão, na forma a seguir indicada. 

 
 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO , Estado da 
Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno desta Casa 
Legislativa, bem como a Lei nº 1.888/2020 de 29 de maio de 2020, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Nomear a Sra. SUELI SILVA SANTOS , portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 
09.073.514-50/SSP-BA e cadastrada no CPF sob nº 026.598.045-32, para o cargo de 
provimento em comissão de Assessor Parlamentar, no Gabinete do Vereador José da Silva 
Santos, a partir de 11 de maio de 2021. 
 
Art. 2º - O servidor ora nomeado terá como remuneração o valor estabelecido no Símbolo CC1 
do Anexo II, LEI N.º 1.888/2020, de 29 de maio de 2020. 
 
Art. 3º - Fica a Secretaria desta Câmara encarregada de solicitar os documentos indispensáveis 
à nomeação, bem como de adotar as demais providências necessárias ao cumprimento do 
disposto nesta portaria e de organização da ficha funcional do(a) servidor(a) ora nomeado(a). 
 
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 11 de 
maio, revogadas as disposições em contrário. 
 
Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado da Bahia, 
em 18 de maio de 2021. 
 
 
 

VERIMAR DIAS DA SILVA MEIRA 
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Brumado 

 
 
 

Dr. HALF COTRIM DE CASTRO 
Procurador – OAB/BA 47.531 

Portaria n. º 01/2021 

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37
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PORTARIA Nº 141/2021, DE 18 DE MAIO DE 2021. 
 
Dispõe sobre nomeação do servidor ocupante de cargo de provimento 
em comissão, na forma a seguir indicada. 

 
 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO , Estado da 
Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno desta Casa 
Legislativa, bem como a Lei nº 1.888/2020 de 29 de maio de 2020, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Nomear o Sr. VALTEMBERG DE SOUZA LESSA , portador da Cédula de Identidade 
R.G. nº 26.783.756-2/SSP-BA e cadastrada no CPF sob nº 418.014.665-72, para o cargo de 
provimento em comissão de Assessor Parlamentar, no Gabinete do Vereador José da Silva 
Santos, a partir de 11 de maio de 2021. 
 
Art. 2º - O servidor ora nomeado terá como remuneração o valor estabelecido no Símbolo CC1 
do Anexo II, LEI N.º 1.888/2020, de 29 de maio de 2020. 
 
Art. 3º - Fica a Secretaria desta Câmara encarregada de solicitar os documentos indispensáveis 
à nomeação, bem como de adotar as demais providências necessárias ao cumprimento do 
disposto nesta portaria e de organização da ficha funcional do(a) servidor(a) ora nomeado(a). 
 
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 11 de 
maio, revogadas as disposições em contrário. 
 
Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado da Bahia, 
em 18 de maio de 2021. 
 
 
 

VERIMAR DIAS DA SILVA MEIRA 
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Brumado 

 
 
 

Dr. HALF COTRIM DE CASTRO 
Procurador – OAB/BA 47.531 

Portaria n. º 01/2021 

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37
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Portaria Nº 12/2021 

 
 

“Dispõe sobre a nomeação da Comissão Permanente de 
Acompanhamento e Avaliação de processos 
administrativos e dá outras providências”. 
 

       
O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAÍBAS, ESTADO DA BAHIA, JONES COELHO 
DIAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e das demais 
legislações em vigor e, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º: Nomear a Comissão Permanente de Acompanhamento e Avaliação de Processos 
Administrativos, a qual será responsável por todos os atos necessários referentes aos Processos 
Administrativos nº 003/2021.  
  
Art. 2º: Ficam designados os seguintes servidores para compor a referida Comissão e, suas 
respectivas funções, quais sejam:  
 
Sonilda de Cássia Matos Quirino - Presidente  
Ana Paula Rosa Lelis Ramos - Membro 
Rosilene Angélica Ribeiro – Membro 
 
Art. 3º: A administração disponibilizará todo material e pessoal necessário para apoio aos trabalhos 
desta comissão. 
 
Art. 4º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 
contrário. 
 
 

Registre-se. 
Publique-se. 
Cumpra-se. 

 
Caraíbas, 19 de maio de 2021. 

 
 
 

JONES COELHO DIAS 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS - CNPJ 16.418.766/0001-20
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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2021 

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2021  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021/SRP  

PROCESSO ADMINISTRATIVO ADM Nº 023/2021 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES  

  
Aos sete dias do mês de abril de 2021, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA, inscrita no CNPJ nº 
13.677.687/0001-46, situada a Rua Francisco Silva Nº 15, Centro, Mortugaba/BA, CEP: 46.290-000, neste ato 
representado pelo seu Prefeito, o Senhor Heráclito Luiz Paixão Matos, inscrito no CPF sob o nº 263.268.505-25, 
portador de RG nº 1570589, nos termos da Lei nº das Leis Federais nº 10.520/02, Decreto Federal nº 5.450/05 
Leis Complementares nº 123/06, 147/14 e 155/16, Portaria Nº. 003 de 04 de Janeiro de 2019, Decreto Municipal 
Nº 031 de 09 de janeiro de 2017 e Decreto Municipal Nº 025 de 03 de julho de 2018; aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e as demais normas legais correlatas, da classificação das propostas 
apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 004/2021, conforme homologação datada de: 
07 de abril de 2021, resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir 
elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo 
sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa, POSTO ROCHA LTDA, com sede a Rua Otavinho David 
Mirando e CNPJ de nº 10.506.345/0001-05, neste ato representado pelo Senhor Delci dos Santos Rocha, 
portador do CPF de nº 004.907.295-17 e RG de nº 1165765373.  
  
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL  
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS 

DO MUNICÍPIO DE MORTUGABA, ABRANGENDO O ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO DE MORTUGABA, 

VITÓRIA DA CONQUISTA E NA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA, CONFORME JUSTIFICATIVAS 

APRESENTADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, conforme especificações do Termo de 

Referência e quantidades estabelecidas abaixo:  

 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA - CNPJ 13.677.687/0001-46
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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2021 

  

  
  

 
  
Os produtos/serviços serão entregues/executados de uma só vez ou parceladamente conforme Ordem de 
Fornecimento/Serviço, no prazo não superior a 48h (quarenta e oito horas), contados da data de recebimento da 
Solicitação de Fornecimento e/ou Execução.   
  
A presente Ata tem validade de 01 (um) ano, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada a 
critério da Administração.  
  
Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços.  
  
A(s) empresa(s) detentora(s) do registro assume(m) o compromisso de fornecer o(s) produto(s) solicitado(s) e 
executar o(s) serviço(s) na(s) quantidade(s) definida(s) no(s) pedido(s) a ser(em) emitido(s) pelo Município de 
Mortugaba/BA, pelo(s) preço(s) registrado(s) e nas condições constantes do edital, durante o prazo de validade 
desta Ata de Registro de Preços.  
  
Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a(s) empresa(s) detentora(s) deverá(ão), a cada fatura emitida, 
comprovar sua(s) regularidade(s) perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS), Fazendas Municipal, Estadual e Federal e ainda perante a Justiça do Trabalho.  
  
CLÁUSULA II – DA CONTRATAÇÃO  

A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Município de Mortugaba por intermédio de 
instrumento contratual na forma parcelada por tempo determinado pela administração, uma vez que o sistema de 
registro de preços proporciona dessa forma, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra 
ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.  
A existência de Preços Registrados, não obriga o Município a firmar as contratações que eles poderão advir. Na 
hipótese do FORNECEDOR primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não aceitar ou não 
retirar o contrato no prazo e condições estabelecidas, poderão ser convocados os fornecedores remanescentes, 
na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, 
inclusive quanto ao preço, independentemente da cominação prevista no Artigo 81, da Lei 8.666/93.  
  
Observados os critérios e condições estabelecidos no edital, o Município poderá comprar de mais de um 
fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que as razões de interesse público justifiquem e 
que o primeiro classificado não possua fornecimento compatível com o solicitado pelo Município, observado às 
condições do edital e o Preço Registrado.  
  
A fiscalização será exercida pela Secretaria solicitante.  
  
CLÁUSULA III – DA ENTREGA  

Os produtos/serviços serão entregues/executados de uma só vez ou parceladamente conforme Ordem de  
Fornecimento/Serviço, no prazo não superior às24h (vinte e quatro horas), contados da data de recebimento da 
Solicitação de Fornecimento e/ou Execução. Caso os produtos não correspondam ao exigido pelo edital, o 
fornecedor deverá providenciar de imediato a sua substituição, visando ao atendimento das especificações, sem 
prejuízo da incidência das sanções previstas no edital e na Lei 8.666/93.  
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CLÁUSULA IV – DAS SANÇÕES  

Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 
à CONTRATADA as seguintes sanções:  
  
a) advertência;  
b) multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato, por dia de atraso na execução e/ou 

fornecimento, até o 20º (vigésimo) dia;  
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia, pelo atraso no 

fornecimento e/ou execução, facultada a rescisão contratual, sem prejuízo das demais penalidades previstas 
na  

Lei nº 8.666/93;  
d) pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita à multa tratada nesta Cláusula:  
  
_ pela recusa injustificada de receber a Nota de Empenho e assinar o Contrato;  
  
_ pelo atraso na entrega do fornecimento, em relação ao prazo proposto e aceito; e  
  
_ pela não entrega do fornecimento, caracterizando-se a falta se a entrega não se efetivar dentro dos quinze dias 
que se seguirem ao término do prazo proposto e aceito.  
  
e) A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso do 

fornecimento dos produtos for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela Administração da 
Prefeitura Municipal de Mortugaba que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das 
obrigações assumidas;  

  
CLÁUSULA V– DA RESCISÃO CONTRATUAL  

A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da 
Lei8.666/93.  
  
Caso a Contratante não se utilize da prerrogativa de rescindir a Ata de Registro de Preços a seu exclusivo 
critério,poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das Faturas, até que a Contratada cumpra 
integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no edital e na 
Lei 8.666/93.  
  
A rescisão poderá ser Unilateral, Amigável ou Judicial, nos termos e condições previstas no Artigo 79 da Lei 
8.666/93.  
  
CLÁUSULA VI – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS  

O Registro de Preços do fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses:  
  
I – Pelo Município:  
  
a) O fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital ou Ata de Registro de Preços;  
  
b) O fornecedor der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do Registro de Preços, por um dos 

motivos elencados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93;  
  
c) Os Preços Registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;  
  
d) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado, na forma do Inciso XII, do Artigo 78 da Lei nº  
8.666/93, e alterações posteriores.  
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA - CNPJ 13.677.687/0001-46



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

Página 16 19 de Maio de 2021

 

 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2021 

  

II – Pelo Fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as 
exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços.  
  
O cancelamento será precedido de Processo Administrativo a ser examinado pelo Município, sendo que a 
decisão final deverá ser fundamentada.  
  
A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento do Registro de Preços, não desobriga do fornecimento dos 
produtos, até a decisão do Município, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias.  
  
CLÁUSULA VII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

A dotação orçamentária será devidamente informada no momento da contratação.   
  
Havendo necessidade, e com a devida autorização poderão ser utilizados Recursos Orçamentários de quaisquer 
Secretarias Municipais.  
  
CLÁUSULA VIII – DO FORO  

Fica eleito o foro da Comarca de Jacaraci/BA para dirimir dúvidas e questões oriundas da presente Ata de 
Registro de Preços, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.  
  
PARECER:  

Por estar a presente ata em conformidade com as determinações da Lei 8.666/93 e demais relativas ao assunto 
no ordenamento vigente, manifesto-me favoravelmente a sua celebração.  
Procuradoria do Município de Mortugaba.  

  
  
  
  

___________________________________________  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA  

CNPJ: 13.677.687/0001-46  
CONTRATANTE  

  
  
  

___________________________________________   
POSTO ROCHA LTDA   

CNPJ de nº 10.506.345/0001-05   
CONTRATADA  
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2021  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021/SRP  

PROCESSO ADMINISTRATIVO ADM Nº 023/2021 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES  

  
Aos sete dias do mês de abril de 2021, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA, inscrita no CNPJ nº 
13.677.687/0001-46, situada a Rua Francisco Silva Nº 15, Centro, Mortugaba/BA, CEP: 46.290-000, neste ato 
representado pelo seu Prefeito, o Senhor Heráclito Luiz Paixão Matos, inscrito no CPF sob o nº 263.268.505-25, 
portador de RG nº 1570589, nos termos da Lei nº das Leis Federais nº 10.520/02, Decreto Federal nº 5.450/05 
Leis Complementares nº 123/06, 147/14 e 155/16, Portaria Nº. 003 de 04 de Janeiro de 2019, Decreto Municipal 
Nº 031 de 09 de janeiro de 2017 e Decreto Municipal Nº 025 de 03 de julho de 2018; aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e as demais normas legais correlatas, da classificação das propostas 
apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 003/2021 , conforme homologação datada de: 
07 de abril de 2021, resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir 
elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo 
sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa, REPROPEL REVENDAS DE PRODUTOS DE PETROLEO 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.607.879/0001-05, com sede à Rodovia  
BR-324, KM 47, Distrito Industrial Candeias-Ba, devidamente representado pelo senhor Roberto Paulo Batista de 
Almeida, brasileiro, maior, inscrito no CPF sob o nº 509.210.537-20, e cédula de identidade - RG nº 
01.497.17040.  
  
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS 
DO MUNICÍPIO DE MORTUGABA, ABRANGENDO O ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO DE MORTUGABA, 
VITÓRIA DA CONQUISTA E NA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA, CONFORME JUSTIFICATIVAS 
APRESENTADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, conforme especificações do Termo de 
Referência e quantidades estabelecidas abaixo:  
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Os produtos/serviços serão entregues/executados de uma só vez ou parceladamente conforme Ordem de 
Fornecimento/Serviço, no prazo não superior a 48h (quarenta e oito horas), contados da data de recebimento da 
Solicitação de Fornecimento e/ou Execução.   
  
A presente Ata tem validade de 01 (um) ano, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada a 
critério da Administração.  
  
Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços.  
  
A(s) empresa(s) detentora(s) do registro assume(m) o compromisso de fornecer o(s) produto(s) solicitado(s) e 
executar o(s) serviço(s) na(s) quantidade(s) definida(s) no(s) pedido(s) a ser(em) emitido(s) pelo Município de 
Mortugaba/BA, pelo(s) preço(s) registrado(s) e nas condições constantes do edital, durante o prazo de validade 
desta Ata de Registro de Preços.  
  
Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a(s) empresa(s) detentora(s) deverá(ão), a cada fatura emitida, 
comprovar sua(s) regularidade(s) perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS), Fazendas Municipal, Estadual e Federal e ainda perante a Justiça do Trabalho.  
  
CLÁUSULA II – DA CONTRATAÇÃO  

A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Município de Mortugaba por intermédio de 
instrumento contratual na forma parcelada por tempo determinado pela administração, uma vez que o sistema de 
registro de preços proporciona dessa forma, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra 
ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.  
A existência de Preços Registrados, não obriga o Município a firmar as contratações que eles poderão advir. Na 
hipótese do FORNECEDOR primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não aceitar ou não 
retirar o contrato no prazo e condições estabelecidas, poderão ser convocados os fornecedores remanescentes, 
na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, 
inclusive quanto ao preço, independentemente da cominação prevista no Artigo 81, da Lei 8.666/93.  
  
Observados os critérios e condições estabelecidos no edital, o Município poderá comprar de mais de um 
fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que as razões de interesse público justifiquem e 
que o primeiro classificado não possua fornecimento compatível com o solicitado pelo Município, observado às 
condições do edital e o Preço Registrado.  
  
A fiscalização será exercida pela Secretaria solicitante.  
  
CLÁUSULA III – DA ENTREGA  

Os produtos/serviços serão entregues/executados de uma só vez ou parceladamente conforme Ordem de 
Fornecimento/Serviço, no prazo não superior às24h (vinte e quatro horas), contados da data de recebimento da 
Solicitação de Fornecimento e/ou Execução. Caso os produtos não correspondam ao exigido pelo edital, o 
fornecedor deverá providenciar de imediato a sua substituição, visando ao atendimento das especificações, sem 
prejuízo da incidência das sanções previstas no edital e na Lei 8.666/93.  
  
CLÁUSULA IV – DAS SANÇÕES  

Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 
à CONTRATADA as seguintes sanções:  
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a) advertência;  
b) multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato, por dia de atraso na execução e/ou 

fornecimento, até o 20º (vigésimo) dia;  
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia, pelo atraso no 

fornecimento e/ou execução, facultada a rescisão contratual, sem prejuízo das demais penalidades previstas 
na  

Lei nº 8.666/93;  
d) pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita à multa tratada nesta Cláusula:  
  
_ pela recusa injustificada de receber a Nota de Empenho e assinar o Contrato;  
  
_ pelo atraso na entrega do fornecimento, em relação ao prazo proposto e aceito; e  
  
_ pela não entrega do fornecimento, caracterizando-se a falta se a entrega não se efetivar dentro dos quinze dias 
que se seguirem ao término do prazo proposto e aceito.  
  
e) A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso do 

fornecimento dos produtos for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela Administração da 
Prefeitura Municipal de Mortugaba que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das 
obrigações assumidas;  

  
CLÁUSULA V– DA RESCISÃO CONTRATUAL  

A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da 
Lei8.666/93.  
  
Caso a Contratante não se utilize da prerrogativa de rescindir a Ata de Registro de Preços a seu exclusivo 
critério,poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das Faturas, até que a Contratada cumpra 
integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no edital e na 
Lei 8.666/93.  
  
A rescisão poderá ser Unilateral, Amigável ou Judicial, nos termos e condições previstas no Artigo 79 da Lei 
8.666/93.  
  
CLÁUSULA VI – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS  

O Registro de Preços do fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses:  
  
I – Pelo Município:  
  
a) O fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital ou Ata de Registro de Preços;  
  
b) O fornecedor der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do Registro de Preços, por um dos 

motivos elencados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93;  
  
c) Os Preços Registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;  
  
d) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado, na forma do Inciso XII, do Artigo 78 da Lei nº  
8.666/93, e alterações posteriores.  
 II – Pelo Fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as 
exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços.  
  
O cancelamento será precedido de Processo Administrativo a ser examinado pelo Município, sendo que a 
decisão final deverá ser fundamentada.  
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A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento do Registro de Preços, não desobriga do fornecimento dos 
produtos, até a decisão do Município, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias.  
  
CLÁUSULA VII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

A dotação orçamentária será devidamente informada no momento da contratação.   
  
Havendo necessidade, e com a devida autorização poderão ser utilizados Recursos Orçamentários de quaisquer 
Secretarias Municipais.  
  
CLÁUSULA VIII – DO FORO  

Fica eleito o foro da Comarca de Jacaraci/BA para dirimir dúvidas e questões oriundas da presente Ata de 
Registro de Preços, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.  
  
PARECER:  

Por estar a presente ata em conformidade com as determinações da Lei 8.666/93 e demais relativas ao assunto 
no ordenamento vigente, manifesto-me favoravelmente a sua celebração.  
Procuradoria do Município de Mortugaba.  

  
  
  
  

___________________________________________  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA  

CNPJ: 13.677.687/0001-46  
CONTRATANTE  

  
  
  

________________________________________________   
REPROPEL REVENDAS DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA   

CNPJ nº 01.607.879/0001-05   
CONTRATADA   
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021/SRP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ADM Nº 023/2021 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

 
Aos sete dias do mês de abril de 2021, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA, inscrita no CNPJ nº 
13.677.687/0001-46, situada a Rua Francisco Silva Nº 15, Centro, Mortugaba/BA, CEP: 46.290-000, neste ato 
representado pelo seu Prefeito, o Senhor Heráclito Luiz Paixão Matos, inscrito no CPF sob o nº 263.268.505-25, 
portador de RG nº 1570589, nos termos da Lei nº das Leis Federais nº 10.520/02, Decreto Federal nº 5.450/05 
Leis Complementares nº 123/06, 147/14 e 155/16, Portaria Nº. 003 de 04 de Janeiro de 2019, Decreto Municipal 
Nº 031 de 09 de janeiro de 2017 e Decreto Municipal Nº 025 de 03 de julho de 2018; aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e as demais normas legais correlatas, da classificação das propostas 
apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 004/2021, conforme homologação datada de: 
07 de abril de 2021, resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir 
elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo 
sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa, POSTO CONQUISTA LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o nº 16.346.652/0001-12, com sede à AV BRUMADO, 1305, IBIRAPUERA, 
VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, devidamente representado pelo senhor Roberto Paulo Batista de Almeida, 
brasileiro, maior, inscrito no CPF sob o nº 509.210.537-20, e cédula de identidade - RG nº 01.497.170-40. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO 

MUNICÍPIO DE MORTUGABA, ABRANGENDO O ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO DE MORTUGABA, VITÓRIA DA 

CONQUISTA E NA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA, CONFORME JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS NO TERMO DE 

REFERÊNCIA DO EDITAL, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo:  
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Os produtos/serviços serão entregues/executados de uma só vez ou parceladamente conforme Ordem de 
Fornecimento/Serviço, no prazo não superior a 48h (quarenta e oito horas), contados da data de recebimento da 
Solicitação de Fornecimento e/ou Execução.  
 
A presente Ata tem validade de 01 (um) ano, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada a 
critério da Administração. 
 
Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços. 
 
A(s) empresa(s) detentora(s) do registro assume(m) o compromisso de fornecer o(s) produto(s) solicitado(s) e 
executar o(s) serviço(s) na(s) quantidade(s) definida(s) no(s) pedido(s) a ser(em) emitido(s) pelo Município de 
Mortugaba/BA, pelo(s) preço(s) registrado(s) e nas condições constantes do edital, durante o prazo de validade 
desta Ata de Registro de Preços. 
 
Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a(s) empresa(s) detentora(s) deverá(ão), a cada fatura emitida, 
comprovar sua(s) regularidade(s) perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS), Fazendas Municipal, Estadual e Federal e ainda perante a Justiça do Trabalho. 
 
CLÁUSULA II – DA CONTRATAÇÃO 
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Município de Mortugaba por intermédio de 
instrumento contratual na forma parcelada por tempo determinado pela administração, uma vez que o sistema de 
registro de preços proporciona dessa forma, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra 
ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 
A existência de Preços Registrados, não obriga o Município a firmar as contratações que eles poderão advir. 
Na hipótese do FORNECEDOR primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não aceitar ou não 
retirar o contrato no prazo e condições estabelecidas, poderão ser convocados os fornecedores remanescentes, 
na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, 
inclusive quanto ao preço, independentemente da cominação prevista no Artigo 81, da Lei 8.666/93. 
 
Observados os critérios e condições estabelecidos no edital, o Município poderá comprar de mais de um 
fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que as razões de interesse público justifiquem e 
que o primeiro classificado não possua fornecimento compatível com o solicitado pelo Município, observado às 
condições do edital e o Preço Registrado. 
 
A fiscalização será exercida pela Secretaria solicitante. 
 
CLÁUSULA III – DA ENTREGA 
Os produtos/serviços serão entregues/executados de uma só vez ou parceladamente conforme Ordem de 
Fornecimento/Serviço, no prazo não superior às24h (vinte e quatro horas), contados da data de recebimento da 
Solicitação de Fornecimento e/ou Execução. Caso os produtos não correspondam ao exigido pelo edital, o 
fornecedor deverá providenciar de imediato a sua substituição, visando ao atendimento das especificações, sem 
prejuízo da incidência das sanções previstas no edital e na Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA IV – DAS SANÇÕES 
Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 
à CONTRATADA as seguintes sanções: 
 
a) advertência; 
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b) multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato, por dia de atraso na execução e/ou 
fornecimento, até o 20º (vigésimo) dia; 
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia, pelo atraso no 
fornecimento e/ou execução, facultada a rescisão contratual, sem prejuízo das demais penalidades previstas na 
Lei nº 8.666/93; 
d) pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita à multa tratada nesta Cláusula: 
 
_ pela recusa injustificada de receber a Nota de Empenho e assinar o Contrato; 
 
_ pelo atraso na entrega do fornecimento, em relação ao prazo proposto e aceito; e 
 
_ pela não entrega do fornecimento, caracterizando-se a falta se a entrega não se efetivar dentro dos quinze dias 
que se seguirem ao término do prazo proposto e aceito. 
 
e) A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso do 
fornecimento dos produtos for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela Administração da 
Prefeitura Municipal de Mortugaba que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das 
obrigações assumidas; 
 
CLÁUSULA V– DA RESCISÃO CONTRATUAL 
A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da 
Lei8.666/93. 
 
Caso a Contratante não se utilize da prerrogativa de rescindir a Ata de Registro de Preços a seu exclusivo 
critério,poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das Faturas, até que a Contratada cumpra 
integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no edital e na 
Lei 8.666/93. 
 
A rescisão poderá ser Unilateral, Amigável ou Judicial, nos termos e condições previstas no Artigo 79 da Lei 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA VI – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
O Registro de Preços do fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses: 
 
I – Pelo Município: 
 
a) O fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital ou Ata de Registro de Preços; 
 
b) O fornecedor der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do Registro de Preços, por um dos 
motivos elencados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93; 
 
c) Os Preços Registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
 
d) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado, na forma do Inciso XII, do Artigo 78 da Lei nº 
8.666/93, e alterações posteriores. 
 
II – Pelo Fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as 
exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços. 
 
O cancelamento será precedido de Processo Administrativo a ser examinado pelo Município, sendo que a 
decisão final deverá ser fundamentada. 
 
A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento do Registro de Preços, não desobriga do fornecimento dos 
produtos, até a decisão do Município, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 
 
CLÁUSULA VII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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A dotação orçamentária será devidamente informada no momento da contratação.  
 
Havendo necessidade, e com a devida autorização poderão ser utilizados Recursos Orçamentários de quaisquer 
Secretarias Municipais. 
 
CLÁUSULA VIII – DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Jacaraci/BA para dirimir dúvidas e questões oriundas da presente Ata de 
Registro de Preços, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
PARECER: 
Por estar a presente ata em conformidade com as determinações da Lei 8.666/93 e demais relativas ao assunto 
no ordenamento vigente, manifesto-me favoravelmente a sua celebração. 
Procuradoria do Município de Mortugaba. 

 
 
 
 

___________________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA 

CNPJ: 13.677.687/0001-46 
CONTRATANTE 

 
 
 

________________________________________________  
POSTO CONQUISTA LTDA 
CNPJ nº 16.346.652/0001-12  

CONTRATADA 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021/SRP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ADM Nº 023/2021
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos seis dias do mês de abril de 2021, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA, inscrita no CNPJ nº 
13.677.687/0001-46, situada a Rua Francisco Silva Nº 15, Centro, Mortugaba/BA, CEP: 46.290-000, neste ato 
representado pelo seu Prefeito, o Senhor Heráclito Luiz Paixão Matos, inscrito no CPF sob o nº 263.268.505-25, 
portador de RG nº 1570589, nos termos da Lei nº das Leis Federais nº 10.520/02, Decreto Federal nº 5.450/05 
Leis Complementares nº 123/06, 147/14 e 155/16, Portaria Nº. 003 de 04 de Janeiro de 2019, Decreto Municipal 
Nº 031 de 09 de janeiro de 2017 e Decreto Municipal Nº 025 de 03 de julho de 2018; aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e as demais normas legais correlatas, da classificação das propostas 
apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 005/2021, conforme homologação datada de: 
06 de abril de 2021, resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir 
elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo 
sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa, CID GONÇALVES DE FIGUEIREDO – ME, inscrita no CNPJ 
nº 01.785.554/0001-04, com sede na Rua São João, 29, Centro, Caetité-Ba, neste ato representado pelo senhor 
Cid Gonçalves de Figueiredo, portador do CPF de Nº 001.481.968-61 e RG de nº 20.344.467-12. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual Pregão Eletrônico para registro de preço para futura 

e eventual aquisição de material de escritório e papelaria, conforme especificações do Termo de Referência 

e quantidades estabelecidas abaixo:
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Os produtos/serviços serão entregues/executados de uma só vez ou parceladamente conforme Ordem de 
Fornecimento/Serviço, no prazo não superior a 48h (quarenta e oito horas), contados da data de recebimento da 
Solicitação de Fornecimento e/ou Execução.  

A presente Ata tem validade de 01 (um) ano, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada a 
critério da Administração. 

Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços. 

A(s) empresa(s) detentora(s) do registro assume(m) o compromisso de fornecer o(s) produto(s) solicitado(s) e 
executar o(s) serviço(s) na(s) quantidade(s) definida(s) no(s) pedido(s) a ser(em) emitido(s) pelo Município de 
Mortugaba/BA, pelo(s) preço(s) registrado(s) e nas condições constantes do edital, durante o prazo de validade 
desta Ata de Registro de Preços. 

Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a(s) empresa(s) detentora(s) deverá(ão), a cada fatura emitida, 
comprovar sua(s) regularidade(s) perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS), Fazendas Municipal, Estadual e Federal e ainda perante a Justiça do Trabalho. 

CLÁUSULA II – DA CONTRATAÇÃO 
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Município de Mortugaba por intermédio de 
instrumento contratual na forma parcelada por tempo determinado pela administração, uma vez que o sistema de 
registro de preços proporciona dessa forma, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra 
ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 
A existência de Preços Registrados, não obriga o Município a firmar as contratações que eles poderão advir. 
Na hipótese do FORNECEDOR primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não aceitar ou não 
retirar o contrato no prazo e condições estabelecidas, poderão ser convocados os fornecedores remanescentes, 
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na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, 
inclusive quanto ao preço, independentemente da cominação prevista no Artigo 81, da Lei 8.666/93. 

Observados os critérios e condições estabelecidos no edital, o Município poderá comprar de mais de um 
fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que as razões de interesse público justifiquem e 
que o primeiro classificado não possua fornecimento compatível com o solicitado pelo Município, observado às 
condições do edital e o Preço Registrado. 

A fiscalização será exercida pela Secretaria solicitante. 

CLÁUSULA III – DA ENTREGA 
Os produtos/serviços serão entregues/executados de uma só vez ou parceladamente conforme Ordem de 
Fornecimento/Serviço, no prazo não superior às24h (vinte e quatro horas), contados da data de recebimento da 
Solicitação de Fornecimento e/ou Execução. Caso os produtos não correspondam ao exigido pelo edital, o 
fornecedor deverá providenciar de imediato a sua substituição, visando ao atendimento das especificações, sem 
prejuízo da incidência das sanções previstas no edital e na Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA IV – DAS SANÇÕES 
Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 
à CONTRATADA as seguintes sanções: 

a) advertência; 
b) multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato, por dia de atraso na execução e/ou 
fornecimento, até o 20º (vigésimo) dia; 
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia, pelo atraso no 
fornecimento e/ou execução, facultada a rescisão contratual, sem prejuízo das demais penalidades previstas na 
Lei nº 8.666/93; 
d) pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita à multa tratada nesta Cláusula: 

_ pela recusa injustificada de receber a Nota de Empenho e assinar o Contrato; 

_ pelo atraso na entrega do fornecimento, em relação ao prazo proposto e aceito; e 

_ pela não entrega do fornecimento, caracterizando-se a falta se a entrega não se efetivar dentro dos quinze dias 
que se seguirem ao término do prazo proposto e aceito. 

e) A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso do 
fornecimento dos produtos for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela Administração da 
Prefeitura Municipal de Mortugaba que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das 
obrigações assumidas; 

CLÁUSULA V– DA RESCISÃO CONTRATUAL 
A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da 
Lei8.666/93.

Caso a Contratante não se utilize da prerrogativa de rescindir a Ata de Registro de Preços a seu exclusivo 
critério,poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das Faturas, até que a Contratada cumpra 
integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no edital e na 
Lei 8.666/93.

A rescisão poderá ser Unilateral, Amigável ou Judicial, nos termos e condições previstas no Artigo 79 da Lei 
8.666/93. 

CLÁUSULA VI – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
O Registro de Preços do fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses: 

I–  Pelo Município: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA - CNPJ 13.677.687/0001-46



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

Página 30 19 de Maio de 2021

a) O fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital ou Ata de Registro de Preços; 

b) O fornecedor der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do Registro de Preços, por um dos 
motivos elencados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93; 

c) Os Preços Registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

d) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado, na forma do Inciso XII, do Artigo 78 da Lei nº 
8.666/93, e alterações posteriores. 

II – Pelo Fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as 
exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços. 

O cancelamento será precedido de Processo Administrativo a ser examinado pelo Município, sendo que a 
decisão final deverá ser fundamentada. 

A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento do Registro de Preços, não desobriga do fornecimento dos 
produtos, até a decisão do Município, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

CLÁUSULA VII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
A dotação orçamentária será devidamente informada no momento da contratação.  

Havendo necessidade, e com a devida autorização poderão ser utilizados Recursos Orçamentários de quaisquer 
Secretarias Municipais. 

CLÁUSULA VIII – DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Jacaraci/BA para dirimir dúvidas e questões oriundas da presente Ata de 
Registro de Preços, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

PARECER: 
Por estar a presente ata em conformidade com as determinações da Lei 8.666/93 e demais relativas ao assunto 
no ordenamento vigente, manifesto-me favoravelmente a sua celebração. 
Procuradoria do Município de Mortugaba.

___________________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA 

CNPJ: 13.677.687/0001-46
CONTRATANTE 

________________________________________________
CID GONÇALVES DE FIGUEIREDO – ME

CNPJ nº 01.785.554/0001-04
CONTRATADA 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021/SRP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ADM Nº 023/2021 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES  

  
Aos seis dias do mês de abril de 2021, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA, inscrita no CNPJ 
nº 13.677.687/0001-46, situada a Rua Francisco Silva Nº 15, Centro, Mortugaba/BA, CEP: 46.290-000, 
neste ato representado pelo seu Prefeito, o Senhor Heráclito Luiz Paixão Matos, inscrito no CPF sob o nº 
263.268.505-25, portador de RG nº 1570589, nos termos da Lei nº das Leis Federais nº 10.520/02, Decreto 
Federal nº 5.450/05 Leis Complementares nº 123/06, 147/14 e 155/16, Portaria Nº. 003 de 04 de Janeiro de 
2019, Decreto Municipal Nº 031 de 09 de janeiro de 2017 e Decreto Municipal Nº 025 de 03 de julho de 
2018; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e as demais normas legais correlatas, da 
classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 005/2021,
conforme homologação datada de: 06 de abril de 2021, resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual 
contratação dos itens a seguir elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a 
fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa, NIVEA LIMA 
COSTA, com sede na Praça Padre Durval Soares, nº 22, Centro, Mortugaba - BA, CNPJ Nº 
07.411.856/0001-07, representada pela senhora Veranice Rodrigues Brito Matos, portadora do RG nº 
02693656-99 e CPF nº 267.904.755-91.
  
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual Pregão Eletrônico para registro de preço para 
futura e eventual aquisição de material de escritório e papelaria, conforme especificações do Termo de 
Referência e quantidades estabelecidas abaixo:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2021
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2021
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2021

  
Os produtos/serviços serão entregues/executados de uma só vez ou parceladamente conforme Ordem de 
Fornecimento/Serviço, no prazo não superior a 48h (quarenta e oito horas), contados da data de 
recebimento da Solicitação de Fornecimento e/ou Execução.  

A presente Ata tem validade de 01 (um) ano, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada a 
critério da Administração. 

Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da presente Ata de Registro de 
Preços. 

A(s) empresa(s) detentora(s) do registro assume(m) o compromisso de fornecer o(s) produto(s) solicitado(s) 
e executar o(s) serviço(s) na(s) quantidade(s) definida(s) no(s) pedido(s) a ser(em) emitido(s) pelo 
Município de Mortugaba/BA, pelo(s) preço(s) registrado(s) e nas condições constantes do edital, durante o 
prazo de validade desta Ata de Registro de Preços. 

Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a(s) empresa(s) detentora(s) deverá(ão), a cada fatura 
emitida, comprovar sua(s) regularidade(s) perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), Fundo de 
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Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Fazendas Municipal, Estadual e Federal e ainda perante a Justiça 
do Trabalho.  

CLÁUSULA II – DA CONTRATAÇÃO  
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Município de Mortugaba por 
intermédio de instrumento contratual na forma parcelada por tempo determinado pela administração, uma 
vez que o sistema de registro de preços proporciona dessa forma, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.  
A existência de Preços Registrados, não obriga o Município a firmar as contratações que eles poderão 
advir. Na hipótese do FORNECEDOR primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não 
aceitar ou não retirar o contrato no prazo e condições estabelecidas, poderão ser convocados os 
fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições 
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, independentemente da cominação prevista 
no Artigo 81, da Lei 8.666/93.  
  
Observados os critérios e condições estabelecidos no edital, o Município poderá comprar de mais de um 
fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que as razões de interesse público 
justifiquem e que o primeiro classificado não possua fornecimento compatível com o solicitado pelo 
Município, observado às condições do edital e o Preço Registrado.  
  
A fiscalização será exercida pela Secretaria solicitante.  

CLÁUSULA III – DA ENTREGA  

Os produtos/serviços serão entregues/executados de uma só vez ou parceladamente conforme Ordem de  
Fornecimento/Serviço, no prazo não superior às24h (vinte e quatro horas), contados da data de 
recebimento da Solicitação de Fornecimento e/ou Execução. Caso os produtos não correspondam ao 
exigido pelo edital, o fornecedor deverá providenciar de imediato a sua substituição, visando ao 
atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no edital e na Lei 
8.666/93.  

CLÁUSULA IV – DAS SANÇÕES  

Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:  
  
a) advertência;  
b) multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato, por dia de atraso na execução e/ou 

fornecimento, até o 20º (vigésimo) dia;  
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia, pelo 

atraso no fornecimento e/ou execução, facultada a rescisão contratual, sem prejuízo das demais 
penalidades previstas na  

Lei nº 8.666/93;  
d) pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita à multa tratada nesta 

Cláusula:  
  
_ pela recusa injustificada de receber a Nota de Empenho e assinar o Contrato;  
  
_ pelo atraso na entrega do fornecimento, em relação ao prazo proposto e aceito; e  
  
_ pela não entrega do fornecimento, caracterizando-se a falta se a entrega não se efetivar dentro dos 
quinze dias que se seguirem ao término do prazo proposto e aceito.  
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e) A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o 
atraso do fornecimento dos produtos for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela 
Administração da Prefeitura Municipal de Mortugaba que fixará novo prazo, este improrrogável, para a 
completa execução das obrigações assumidas;  

CLÁUSULA V– DA RESCISÃO CONTRATUAL  
A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 
da Lei8.666/93.

Caso a Contratante não se utilize da prerrogativa de rescindir a Ata de Registro de Preços a seu exclusivo 
critério,poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das Faturas, até que a Contratada 
cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no 
edital e na Lei 8.666/93.
  
A rescisão poderá ser Unilateral, Amigável ou Judicial, nos termos e condições previstas no Artigo 79 da Lei 
8.666/93.  

CLÁUSULA VI – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS  
O Registro de Preços do fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses:  
  
I– Pelo Município: 

a) O fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital ou Ata de Registro de Preços;  
  
b) O fornecedor der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do Registro de Preços, por um 

dos motivos elencados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93;  
  
c) Os Preços Registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;  
  
d) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado, na forma do Inciso XII, do Artigo 78 da Lei 

nº  
8.666/93, e alterações posteriores.  
  
II – Pelo Fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir 
as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços.  
  
O cancelamento será precedido de Processo Administrativo a ser examinado pelo Município, sendo que a 
decisão final deverá ser fundamentada.  
  
A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento do Registro de Preços, não desobriga do fornecimento 
dos produtos, até a decisão do Município, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias.  

CLÁUSULA VII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

A dotação orçamentária será devidamente informada no momento da contratação.   
  
Havendo necessidade, e com a devida autorização poderão ser utilizados Recursos Orçamentários de 
quaisquer Secretarias Municipais.  
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CLÁUSULA VIII – DO FORO  
Fica eleito o foro da Comarca de Jacaraci/BA para dirimir dúvidas e questões oriundas da presente Ata de 
Registro de Preços, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.  
  
PARECER: 

Por estar a presente ata em conformidade com as determinações da Lei 8.666/93 e demais relativas ao 
assunto no ordenamento vigente, manifesto-me favoravelmente a sua celebração.  
Procuradoria do Município de Mortugaba.

___________________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA 
CNPJ: 13.677.687/0001-46 CONTRATANTE 

  
  
  

________________________________________________  
NIVEA LIMA COSTA 

CNPJ: 07.411.856/0001-07
CONTRATADA 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021/SRP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ADM Nº 026/2021
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos doze dias do mês de abril de 2021, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA, inscrita no CNPJ nº 
13.677.687/0001-46, situada a Rua Francisco Silva Nº 15, Centro, Mortugaba/BA, CEP: 46.290-000, neste ato 
representado pelo seu Prefeito, o Senhor Heráclito Luiz Paixão Matos, inscrito no CPF sob o nº 263.268.505-25, 
portador de RG nº 1570589, nos termos da Lei nº das Leis Federais nº 10.520/02, Decreto Federal nº 5.450/05 
Leis Complementares nº 123/06, 147/14 e 155/16, Portaria Nº. 003 de 04 de Janeiro de 2019, Decreto Municipal 
Nº 031 de 09 de janeiro de 2017 e Decreto Municipal Nº 025 de 03 de julho de 2018; aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e as demais normas legais correlatas, da classificação das propostas 
apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 007/2021, conforme homologação datada de: 
doze de abril de 2021, resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir 
elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo 
sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa, RBR EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ de Nº 
12.357.209/0001-96, com sede a PRÇ SIMOES FILHO, Nº 57, BAIRRO: CENTRO, GANDU-BA, CEP: 45450-
000, neste ato representado pelo Senhor RODRIGO MARTINS DE SOUZA, portador do RG de Nº 701783567 
CPF 003.630.035-76. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ORGÂNICOS E NÃO 

RECICLÁVEIS NO MUNICIPIO DE MORTUGABA-BA, conforme especificações do Termo de Referência e 

quantidades estabelecidas abaixo: 

Os produtos/serviços serão entregues/executados de uma só vez ou parceladamente conforme Ordem de 
Fornecimento/Serviço, no prazo não superior a 48h (quarenta e oito horas), contados da data de recebimento da 
Solicitação de Fornecimento e/ou Execução.  

A presente Ata tem validade de 01 (um) ano, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada a 
critério da Administração. 

Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços. 

A(s) empresa(s) detentora(s) do registro assume(m) o compromisso de fornecer o(s) produto(s) solicitado(s) e 
executar o(s) serviço(s) na(s) quantidade(s) definida(s) no(s) pedido(s) a ser(em) emitido(s) pelo Município de 
Mortugaba/BA, pelo(s) preço(s) registrado(s) e nas condições constantes do edital, durante o prazo de validade 
desta Ata de Registro de Preços. 

Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a(s) empresa(s) detentora(s) deverá(ão), a cada fatura emitida, 
comprovar sua(s) regularidade(s) perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS), Fazendas Municipal, Estadual e Federal e ainda perante a Justiça do Trabalho. 

CLÁUSULA II – DA CONTRATAÇÃO 
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Município de Mortugaba por intermédio de 
instrumento contratual na forma parcelada por tempo determinado pela administração, uma vez que o sistema de 
registro de preços proporciona dessa forma, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra 
ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 
A existência de Preços Registrados, não obriga o Município a firmar as contratações que eles poderão advir. 
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Na hipótese do FORNECEDOR primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não aceitar ou não 
retirar o contrato no prazo e condições estabelecidas, poderão ser convocados os fornecedores remanescentes, 
na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, 
inclusive quanto ao preço, independentemente da cominação prevista no Artigo 81, da Lei 8.666/93. 

Observados os critérios e condições estabelecidos no edital, o Município poderá comprar de mais de um 
fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que as razões de interesse público justifiquem e 
que o primeiro classificado não possua fornecimento compatível com o solicitado pelo Município, observado às 
condições do edital e o Preço Registrado. 

A fiscalização será exercida pela Secretaria solicitante. 

CLÁUSULA III – DA ENTREGA 
Os produtos/serviços serão entregues/executados de uma só vez ou parceladamente conforme Ordem de 
Fornecimento/Serviço, no prazo não superior às24h (vinte e quatro horas), contados da data de recebimento da 
Solicitação de Fornecimento e/ou Execução. Caso os produtos não correspondam ao exigido pelo edital, o 
fornecedor deverá providenciar de imediato a sua substituição, visando ao atendimento das especificações, sem 
prejuízo da incidência das sanções previstas no edital e na Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA IV – DAS SANÇÕES 
Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 
à CONTRATADA as seguintes sanções: 

a) advertência; 
b) multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato, por dia de atraso na execução e/ou 
fornecimento, até o 20º (vigésimo) dia; 
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia, pelo atraso no 
fornecimento e/ou execução, facultada a rescisão contratual, sem prejuízo das demais penalidades previstas na 
Lei nº 8.666/93; 
d) pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita à multa tratada nesta Cláusula: 

_ pela recusa injustificada de receber a Nota de Empenho e assinar o Contrato; 

_ pelo atraso na entrega do fornecimento, em relação ao prazo proposto e aceito; e 

_ pela não entrega do fornecimento, caracterizando-se a falta se a entrega não se efetivar dentro dos quinze dias 
que se seguirem ao término do prazo proposto e aceito. 

e) A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso do 
fornecimento dos produtos for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela Administração da 
Prefeitura Municipal de Mortugaba que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das 
obrigações assumidas; 

CLÁUSULA V– DA RESCISÃO CONTRATUAL 
A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da 
Lei8.666/93.

Caso a Contratante não se utilize da prerrogativa de rescindir a Ata de Registro de Preços a seu exclusivo 
critério,poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das Faturas, até que a Contratada cumpra 
integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no edital e na 
Lei 8.666/93.

A rescisão poderá ser Unilateral, Amigável ou Judicial, nos termos e condições previstas no Artigo 79 da Lei 
8.666/93. 

CLÁUSULA VI – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
O Registro de Preços do fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses: 
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I–  Pelo Município: 

a) O fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital ou Ata de Registro de Preços; 

b) O fornecedor der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do Registro de Preços, por um dos 
motivos elencados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93; 

c) Os Preços Registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

d) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado, na forma do Inciso XII, do Artigo 78 da Lei nº 
8.666/93, e alterações posteriores. 

II – Pelo Fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as 
exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços. 

O cancelamento será precedido de Processo Administrativo a ser examinado pelo Município, sendo que a 
decisão final deverá ser fundamentada. 

A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento do Registro de Preços, não desobriga do fornecimento dos 
produtos, até a decisão do Município, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

CLÁUSULA VII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
A dotação orçamentária será devidamente informada no momento da contratação.  

Havendo necessidade, e com a devida autorização poderão ser utilizados Recursos Orçamentários de quaisquer 
Secretarias Municipais. 

CLÁUSULA VIII – DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Jacaraci/BA para dirimir dúvidas e questões oriundas da presente Ata de 
Registro de Preços, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

PARECER: 
Por estar a presente ata em conformidade com as determinações da Lei 8.666/93 e demais relativas ao assunto 
no ordenamento vigente, manifesto-me favoravelmente a sua celebração. 
Procuradoria do Município de Mortugaba.

___________________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA 

CNPJ: 13.677.687/0001-46
CONTRATANTE 

_______________________________________________
RBR EMPREENDIMENTOS LTDA 
CNPJ de Nº 12.357.209/0001-96

CONTRATADA 
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DECRETO Nº 55 DE 19 DE MAIO DE 2021. 

“Institui no Município de Mortugaba, Estado da 
Bahia, restrições aos estabelecimentos 
comerciais e atividades de atendimento ao 
público, como medidas temporárias de 
prevenção ao contágio e enfrentamento ao novo 
coronavírus causador da COVID-19, e dá outras 
providências”.

 

HERÁCLITO LUIZ PAIXAO MATOS, Prefeito Municipal de Mortugaba, Estado da 
Bahia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,  

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 
Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de Janeiro 
de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-
19); 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da 
Saúde, que dispõe sobre a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
coronavírus (COVID-19), especialmente a obrigação de articulação dos gestores 
do SUS como competência do Centro de Operações de Emergências em Saúde 
Pública (COE-n CoV);  

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença 
e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição 
Federal;  

CONSIDERANDO que a situação de calamidade da COVID-19 no Município de 
Mortugaba foi decretada e reconhecida pela Assembleia Legislativa do Estado da 
Bahia, por meio do Decreto Legislativo n.º 2458 de 28 de janeiro de 2021, com 
vigência até de 30/06/2021, 

CONSIDERANDO que a situação ainda demanda o emprego de medidas de 
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a 
fim de evitar a disseminação da doença, e tentar quebrar ou diminuir a cadeia de 
transmissão do vírus;  
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novo coronavírus e restrição de circulação (Toque de recolher) noturna, entre 
outras,  

D E C R E T A 

Art. 1º - Ficam adotados por este Município de Mortugaba os termos do Decreto 
do Estado da Bahia Nº 20.474 de 16 de maio de 2021, no que for aplicado aos 
Municípios, em conformidade com as condições estabelecidas neste Decreto. 

Art. 2º - Fica determinada a restrição de locomoção noturna, vedados a qualquer 
indivíduo a permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças 
públicas, das 20h às 05h, de 19 até 25 de maio de 2021, em todo o território do 
Município de Mortugaba. 

Art. 3º - Fica vedada, em todo o território do Município de Mortugaba, a venda de 
bebida alcoólica em quaisquer estabelecimentos, inclusive por sistema de entrega 
em domicílio (delivery), nos períodos de 18h de 21 de maio até às 05h de 24 de 
maio de 2021. 

Art. 4º - Fica estabelecido no âmbito do Município que as empresas das 
atividades não essenciais, desde que respeitem as regras de horário de 
funcionamento previstas no referido Decreto Estadual, podem trabalhar 
respeitando também, as regras de distanciamento social, não aglomeração e 
utilização de máscaras, devendo o responsável pelo estabelecimento controlar a 
entrada de pessoas.  

I - Os Salões de Beleza e similares deverão funcionar somente no atendimento 
individual e com horários marcados ficando proibida a espera em salas ou 
recepções; 

CONSIDERANDO o avanço do COVID -19 (coronavírus) no país e na nossa 
região e no nosso Município, com muitos casos ativos e restar configurada a 
transmissão comunitária dos vírus;  

CONSIDERANDO os atuais dos indicadores no município – número de casos 
ativos e suspeitos, número de óbitos e considerando a taxa de ocupação de leitos 
de UTI e o iminente colapso das redes públicas e privadas de saúde,  

CONSIDERANDO o Decreto Nº 20.474 de 16 de maio de 2021 do Governo do 
Estado da Bahia, publicado no DOE, que instituiu medidas de enfrentamento ao 
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observe distância mínima de dois metros entre as pessoas, devendo o 
responsável pela funerária, controlar a entrada de usuários a no máximo 30% da 
capacidade do local, devendo, além disso, seguir as normas de horário dispostas 
neste Decreto.  

I- Os velórios terão duração máxima de cinco horas;  

§ 4º - Ficam submetidas às determinações Estaduais as atividades das escolas 
públicas e privadas existentes no nosso Município, durante o período de vigência 
deste Decreto. 

§ 5º - Ficam suspensos eventos e atividades, em todo o território do Município de 
Mortugaba, independentemente do número de participantes, ainda que 
previamente autorizados, que envolvam aglomeração de pessoas, tais como: 
eventos desportivos coletivos e amadores, cerimônias de casamento, eventos 
recreativos em logradouros públicos ou privados, circos, eventos científicos, 
solenidades, passeatas e afins, durante o período de vigência deste decreto. 

II - Ficam permitidas as atividades em igrejas e templos religiosos com controle de 
entrada das pessoas a no máximo 30% da capacidade. 

III - Fica autorizado o funcionamento de academias e estabelecimentos voltados 
para a realização de atividades físicas, desde que limitada a ocupação ao máximo 
de 50% (cinquenta por cento) da capacidade do local, observados os protocolos 
sanitários estabelecidos. 

IV - Os supermercados, açougues, quitandas, terão o horário de funcionamento 
mantido de forma reduzida para às 19h (dezenove horas) de segunda a sábado e 
fica proibido o funcionamento no domingo. 

V- Os restaurantes, bares, lanchonetes e sorveterias, terão o horário de 
funcionamento até às 20h (vinte horas) de segunda a sexta feira.  

§ 2º - A feira livre poderá ocorrer desde que seja observado o distanciamento 
entre as barracas e os consumidores, e sendo extremamente vedada a 
participação de feirantes advindos de outros municípios. 

I – A feira livre ocorrerá aos sábados;  

§ 3º - Os velórios devem ser realizados em espaços (públicos ou capelas velórios) 
que não sejam residências, desde que não implique em aglomeração e que se 



Art. 3º - Em caso de descumprimento do disposto neste Decreto, fica suspensa a 
emissão de Alvarás para as atividades descritas, sem prejuízo de adoções de 
medidas coercitivas.  

Art. 4º - Ficam as Secretarias Municipais competentes incumbidas de fiscalizar o 
cumprimento das disposições deste decreto e a Polícia Militar do Estado da Bahia 
apoiar as medidas necessárias adotadas no Município, tendo em vista o disposto 
neste Decreto.  

Art. 5º - O não cumprimento de qualquer das medidas estabelecidas no presente 
decreto caracterizar-se-á como infração à legislação municipal e sujeitará o 
infrator às penalidades e sanções aplicáveis.  

Art. 6º - Os casos omissos serão dirimidos pela Secretaria Municipal de Saúde.  

Art. 7º - Este Decreto vigorará no período compreendido entre 19 a 26/05/2021, 
podendo sofrer alterações mais restritivas ou de abrandamento conforme a 
evolução do cenário epidemiológico.  

Art. 8º - Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as 
disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Mortugaba, 19 de maio de 2021. 

 

Heráclito Luiz Paixão Matos 
Prefeito Municipal 
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