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CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel (Serviço 

Móvel Pessoal – Smp) com tecnologia 4g ou superior, para o fornecimento de 20 (Vinte) linhas móveis 

de acesso móvel pós-pago, com fornecimento de apenas os chips em regime de comodato e a 

aquisição dos aparelhos celulares, em conformidade com a Lei Geral das Telecomunicações e demais 

normas regulamentadoras emitidas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL.

CONSIDERANDO que após apreciação do valor apresentado pela Empresa TELEFONICA BRASIL S/A, foi 

mantida a decisão exarada pela Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a qual habilitou e declarou 

vencedora do Pregão Presencial n.º 009/2021 a licitante TELEFONICA BRASIL S/A, inscrita no CNPJ/MF 

sob o n.º 02.558.157/0001-02, nos termos previstos na decisão da respectiva pasta licitatória;

CONSIDERANDO, ainda, que tal decisão visa garantir a melhor proposta para a Administração 

Pública, além de homenagear os princípios norteadores da atividade administrativa, 

ADJUDICO E HOMOLOGO 

o resultado apresentado pela Pregoeira Oficial e membros da Equipe de Apoio da Câmara Municipal de 

Brumado, constante da ata do Pregão Presencial n.º 009/2021, para que atinjam os seus legais e 

necessários efeitos.

Publique-se e cumpra-se. Brumado-BA, 14 de junho de 2021.

VERIMAR DIAS DA SILVA MEIRA

Presidente da Câmara Municipal de Brumado
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ERRATA 
 
 
A Prefeitura Municipal de Aracatu, através do Setor de Licitação, torna pública a retificação 

da publicação do Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 025/2021, publicado no Diário 

Oficial do Município, 07/06/2021 edição 699 pag. 06. 

 
 
Onde lê-se: 

 
Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2021 

Contrato em um periodo de 03 (três) meses 09/05/2021 até 09/08/2021 

 

 
Leia-se: 

 
Termo Aditivo ao Contrato nº 025/2021 

Contrato em um periodo de 03 (três) meses, de 01/06/2021 até 01/09/2021 

 
 

 
Aracatu – Bahia, 17 de junho de 2021. 

 
 

TOBIAS COSTA DA SILVA 
Pregoeiro municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU - CNPJ 14.105.712/0001-80
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PORTARIA Nº 186/2021 

Exonera do cargo de Chefe de Divisão de 

Obras e Saneamento, da Secretaria 

Municipal de Obras e Saneamento, o Sr. 

Juscemi Oliveira Cota e dá outras 

providências. 

 

         O PREFEITO MUNICIPAL DE CACULÉ, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais e constitucionais, no uso das atribuições legais e com fundamento na 

Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal.  

RESOLVE: 

Art.1° - Exonerar do cargo de Chefe de Divisão de Obras e Saneamento, da Secretaria 

Municipal de Obras e Saneamento, o Sr. Juscemi Oliveira Cota, CPF 223.592.065-91. 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação, retroagindo seus efeitos 

para o dia 07 de junho de 2021. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. 

 

Gabinete do Prefeito, 17 de junho de 2021. 

 

 

Pedro Dias da Silva 

Prefeito 

 

PORTARIA Nº 186/2021 

Exonera do cargo de Chefe de Divisão de 

Obras e Saneamento, da Secretaria 

Municipal de Obras e Saneamento, o Sr. 

Juscemi Oliveira Cota e dá outras 

providências. 

 

         O PREFEITO MUNICIPAL DE CACULÉ, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais e constitucionais, no uso das atribuições legais e com fundamento na 

Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal.  

RESOLVE: 

Art.1° - Exonerar do cargo de Chefe de Divisão de Obras e Saneamento, da Secretaria 

Municipal de Obras e Saneamento, o Sr. Juscemi Oliveira Cota, CPF 223.592.065-91. 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação, retroagindo seus efeitos 

para o dia 07 de junho de 2021. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. 

 

Gabinete do Prefeito, 17 de junho de 2021. 

 

 

Pedro Dias da Silva 

Prefeito 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00
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PORTARIA Nº 187/2021 

Nomeia para cargo de Chefe de Gabinete, 

do Gabinete do Prefeito, o Sr. Juscemi 

Oliveira Cota e dá outras providências. 

 

         O PREFEITO MUNICIPAL DE CACULÉ, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais e constitucionais, no uso das atribuições legais e com fundamento na 

Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal.  

RESOLVE: 

Art.1° - Nomeia para cargo de Chefe de Gabinete, do Gabinete do Prefeito, o Sr. 

Juscemi Oliveira Cota, CPF 223.592.065-91. 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação, retroagindo seus efeitos 

para o dia 07 de junho de 2021. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. 

 

Gabinete do Prefeito, 17 de junho de 2021. 

 

 

Pedro Dias da Silva 

Prefeito 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00
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PORTARIA Nº 14/2021 

 
 

“Dispõe sobre antecipação de feira livre e 
dá outras providências”. 

 
 

         
O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAÍBAS, ESTADO DA BAHIA, JONES COELHO 
DIAS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas na Lei Orgânica do Município 
de Caraíbas,  
 
 
RESOLVE: 

 
 

Artigo 1º - Antecipar Feira Livre do dia 25 de junho de 2021 (Sexta-Feira), para o dia 23 de 
junho de 2021 (Quarta-Feira). 
 
 
Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições 
em contrário. 
 
 
 

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

 
Caraíbas, 17 de Junho de 2021. 

 
 

 
 

JONES COELHO DIAS 
Prefeito Municipal 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS - CNPJ 16.418.766/0001-20
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Resolução CME nº 001/2020 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

O Conselho Municipal de Educação – CME de Condeúba – Estado da Bahia, no 

uso suas atribuições, que lhe faculta a lei, e, em especial, a LDB nº 9394/96; a Lei nº 

996/2018 do Sistema Municipal de Ensino; a Resolução nº 2/2017 do CNE/CP; o 

DCRB/2019 do Estado da Bahia e o Parecer CME nº 002/2020, e 

 

CONSIDERANDO os princípios expressos na Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, em especial, os artigos 205 a 214; 

CONSIDERANDO a Base Nacional Comum Curricular – BNCC que estabelece os 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para todos os estudantes do país, estejam 

eles matriculados na rede pública ou particular de ensino; 

CONSIDERANDO a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, em seu Art. 

26, que apresenta os objetivos e o modo como áreas do conhecimento e componentes 

curriculares devem se organizar: 

 

 

 

 

Orienta a instituição do Documento Curricular Referencial de 

Condeúba – DCRC para o ensino da Educação Infantil e do 

Ensino Fundamental de nove anos como documento 

obrigatório ao longo das etapas e respectivas modalidades da 

Educação Básica para o Sistema Municipal de Ensino de 

Condeúba – BA.  

Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental [...] 

devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada 

sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma 

parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais 

da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos, (BRASIL, 

1996) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA - CNPJ 13.694.138/0001-80
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CONSIDERANDO o Plano Nacional de Educação, Lei nº 13.005, de 25.07.2014 em suas 

metas e respectivas estratégias, em especial a Meta 7, estratégia 7.1 do PNE, como 

condição para melhoria do IDEB: 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERANDO que as orientações presentes nesta Resolução embasam a revisão 

dos Projetos Políticos Pedagógicos, Regimentos Escolares e documentos correlatos das 

instituições de ensino pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino, garantida a 

autonomia pedagógica de cada instituição,  

 

      R E S O L V E: 

 

Art. 1º Fica implantado nas escolas públicas municipais de Condeúba, o Documento 

Curricular Referencial de Condeúba – DCRC, aprovado pelo Parecer CME nº 002/2020, 

em sessão do dia 10.12.2020 e homologado pelo Secretário Municipal da Educação em 

11.12.2020, publicado no DO do Município em 14.12.2020. 

Art. 2º Reafirmar a educação como dever da família e do Estado, inspirada nos princípios 

de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tendo por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

Art. 3º A presente Resolução institui e orienta a implementação do Documento Curricular 

Referencial de Condeúba, elaborado em regime de colaboração com o Estado da Bahia, 

como documento de caráter normativo para o Sistema Municipal que define o conjunto 

orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais aos estudantes de Condeúba, no 

Estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, 

diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base 

nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento dos/as alunos/as para cada 

ano do ensino fundamental e médio, respeitada a diversidade 

regional, estadual e local. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA - CNPJ 13.694.138/0001-80
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âmbito da Educação Básica nas etapas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental e 

suas respectivas modalidades. 

Art. 4º O Documento Curricular Referencial de Condeúba servirá como diretriz para que 

as unidades escolares refaçam seus Projetos Políticos Pedagógicos e demais 

documentos correlatos, respeitada a autonomia de cada unidade de ensino. 

Art. 5º O Documento Curricular Referencial de Condeúba fundamentará a concepção, 

formulação, implementação, avaliação e revisão dos PPPs e, consequentemente, dos 

currículos das instituições escolares, contribuindo para a articulação e coordenação de 

políticas e ações voltadas para a formação dos profissionais da educação, por etapas; 

bem como para a avaliação da aprendizagem, definição de recursos didáticos e critérios 

de infraestrutura adequada ao desenvolvimento de uma educação de qualidade. 

Art. 6º A SEMED capacitará, por etapas, seu corpo docente para trabalhar em sala de 

aula, conforme as habilidades de cada componente do DCRC, inclusive, treinamento 

especial na aplicação de novas tecnologias para a Educação Infantil e para o Ensino 

Fundamental. 

Art. 7º Caberá à Secretaria Municipal de Educação orientar, apoiar, supervisionar as 

atividades desenvolvidas pelas escolas integrantes do Sistema Municipal o fiel 

cumprimento desta Resolução; inclusive estabelecer prazo para revisão do Documento 

Curricular Referencial de Condeúba – DCRC. 

Art. 8º As unidades escolares farão novo Projeto Político Pedagógico para implementar a 

BNCC, através do DCRC, já aprovado e publicado; bem como participar de revisão anual 

quanto à aplicação prática das ações pedagógicas vinculadas à proposta do referido 

documento sob supervisão da SEMED. 

Art. 9º Revogadas as disposições em contrário, esta Resolução entrará em vigor na data 

de sua publicação. 

 

Condeúba, 23 de dezembro de 2020. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA - CNPJ 13.694.138/0001-80
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________________________________              _________________________________ 

     Agnério Evangelista de Souza                  Juari Francisco do Nascimento 

         Presidente                                 Vice-presidente 

 

_________________________________       ___________________________________ 

         Elenita Pereira Duarte de Oliveira                      Weder Spínola Sousa 

       Secretária-executiva             Secretário Municipal da Educação   

 

Conselheiros: 

Raimunda Novais Pereira Rocha 

Marli Maria Pereira Sousa 

Luíza Anselma Sousa arias da Silva 

Rita Maria dos Santos Ferreira Porto Duarte 

Jennifer Rodrigues Dias 

Clenilda de Sousa Brito Pereira 

Neaci Rodrigues Dias 

Núbia Pereira dos Santos Matos 

Cleide Ferreira de Sousa 

Rosângela Sousa 

Suely Tolentino Flores Spínola 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA - CNPJ 13.694.138/0001-80
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Termo de Homologação   

 

 

  O Conselho Municipal de Educação do Município de Condeúba –  Estado da 

 Bahia aprova e eu homologo a Resolução CME nº 001.2020, de 23 de dezembro de  

 2020, que orienta e institui o Documento Curricular Referencial de Condeúba – DCRC 

 para o ensino da Educação Infantil e do Ensino Fundamental de nove anos como  

documento obrigatório ao longo das etapas e respectivas modalidades da Educação 

Básica no município de Condeúba – Bahia, cujo Documento foi aprovado pelo CME 

através do Parecer nº 002.2020, de 10 de dezembro de 2020. 

 

  Prefeitura Municipal de Condeúba, 23 de dezembro de 2020  

 

 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se  

 

 

  ___________________________________ ____ ___ 

    Silvan Baleeiro de Sousa 

           Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA - CNPJ 13.694.138/0001-80
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                     PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 

                    CNPJ: 13.284.658/0001-14 

 
 

PRAÇA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, 124 - CEP: 46.205-000 
Fone/Fax: (77) 3417 2252 – Guajeru - Bahia 

 

DECRETO No 117, DE 17 DE JUNHO DE 2021. 

Institui, no âmbito do Município de Guajeru (BA), as restrições 

indicadas, como medidas de enfrentamento ao novo coronavírus 

causador da COVID-19 e dá outras providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJERU, Estado da Bahia, no uso da atr ibuição a ele conferida 

pela Lei Orgânica deste Município, art. 14, XXX, “b” e art. 63, LII: 

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem reduzir o 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 o Decreto Municipal, devidamente homologado pela Assembleia Legislativa 

da Bahia, em face da iminência de contágio pelo novo coronavíru s, causador da pandemia 

da COVID-19. 

Considerando os Decretos do Governador do Estado da Bahia, com novas medidas restritivas 

vigentes em todo o Estado, de observância obrigatória. 

Considerando, por fim, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a competência do 

Município, que possui competência concorrente para tomada de pr ovidências normativas e 

administrativas complementares àquelas editadas pelos Estado (A DI no 6341). 

DECRETA: 

Art. 1o. Durante os dias 21 de junho, 28 de junho e 05 de julho, a autorização para 

funcionamento da feira livre neste Município compreenderá somente permissão para 

comercialização de gêneros alimentícios. 

Art. 2o. A permissão do artigo anterior restringe o funcionamento da feira especificamente 

no local denominado “Campo de Futebol Society Arlindo Sepúlveda”, com restrições de 

acesso pelos locais indicados pela Prefeitura, permitindo-se apenas a entrada e permanência 

de pessoas usando máscaras da forma adequada. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14
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                     PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 

                    CNPJ: 13.284.658/0001-14 

 
 

PRAÇA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, 124 - CEP: 46.205-000 
Fone/Fax: (77) 3417 2252 – Guajeru - Bahia 

 
 
 

Art. 3o. Fica proibida a comercialização de gêneros não alimentícios, sob pena de imediata 

apreensão dos produtos não autorizados, assim como bancas, barracas, veículos nos quais 

estejam acondicionados e demais pertences relacionados à comerc ialização proibida por 

este Decreto. 

Art. 4o. Fica a Guarda Civil Municipal, com apoio da Polícia Militar, encarregada de efetuar 

eventuais apreensões mencionadas no artigo anterior. 

Art. 5o. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Guajeru, 17 de junho de 2021. 
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                     PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 

                    CNPJ: 13.284.658/0001-14 

 
 

PRAÇA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, 124 - CEP: 46.205-000 
Fone/Fax: (77) 3417 2252 – Guajeru - Bahia 

 
 
 

DECRETO No 118, DE 17 DE JUNHO DE 2021. 

Decreta recesso em função dos festejos juninos do ano 2021 no 

âmbito da Prefeitura Municipal de Guajeru (BA). 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJERU, Estado da Bahia, no uso das co mpetências a ele 

conferidas pela Lei Orgânica deste Município, art. 63, considerando o período de festejos 

juninos do ano 2021, que apesar das medidas sanitárias restritivas causadas pela 

pandemia da Covid-19, trata-se de período festivo nos ambientes restritos das famílias. 

DECRETA: 

Art. 1o. Fica decretado recesso no âmbito da Prefeitura Municipal de G uajeru entre ϮϯĚĞ

ũƵŶŚŽĂƉĂƌƚŝƌĚŽŵĞŝŽͲĚŝĂĂƚĠŽĚŝĂϮϱĚĞũƵŶŚŽĚĞϮϬϮϭ . 

Art. 2º - Excluem-se deste decreto: 

I – Setor de limpeza pública, que deverá funcionar em horário d e expediente. 

II – O Centro de Saúde Monsenhor Valdemar, que terá expediente normal. 

III – A Farmácia Básica, que terá expediente normal. 

Art. 3o. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Guajeru, 17 de junho de 2021. 
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AVISO ALTERAÇÃO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2021 – SRP 

UASG: 983539 

 

O Pregoeiro do Município de Ibiassucê, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo 

Exmo. Prefeito, comunica aos interessados que o PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2021 – 

SRP, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS visando futura e eventual contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e 

corretiva, com fornecimento de peças e acessórios para frota de veículos da Prefeitura 

Municipal de Ibiassucê – Bahia, abertura prevista para o dia 22 de junho de 2021 às 08h, FICA 

ADIADO para o dia 30/06/2021, às 08h, motivado em razão de alteração na forma de 

julgamento  no sistema COMPRASNET. Informações no setor de Licitações, nos dias úteis, 

das 08h às 12h, de segunda a sexta ou pelo e-mail: licitacaoibiassuce@gmail.com. Ibiassucê, 

17/06/2021.  

 

Bruno Almeida Pereira 

Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ - CNPJ 13.676.986/0001-66 
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 010/2021 

 
 

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Ibiassucê, Estado da Bahia, após examinar as 

propostas apresentadas pelas empresas participantes da Licitação, em forma de Pregão 

Eletrônico e tendo em vistas as negociações oferecidas e demais condições oferecidas por 

estas, obedecidas às exigências legais e regulamentares, decide ADJUDICAR o registro de 

preços, para eventual aquisição de pneus, câmaras de ar e mão de obra especializada para 

prestação de serviços de alinhamento e balanceamento em pneus da frota de veículos a 

serviços deste Município, na qual foram vencedoras às empresas: ALINE SOUSA TEIXEIRA 

DE BRITO, inscrita no CNPJ: 04.252.488/0001-03, vencedora nos lotes 1 e 3 com valor de 

R$ 448.828,00 (quatrocentos e quarenta e oito mil oitocentos e vinte e oito reais) e 

AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA, inscrita no CNPJ: 

20.063.556/0001-34, vencedora no lote 2 com valor de R$ 16.413,14 (dezesseis mil 

quatrocentos e treze reais e quatorze centavos) totalizando a licitação em R$ 465.241,14 

(quatrocentos e sessenta e cinco mil duzentos e quarenta e um reais e quatorze centavos). 

Que o processo seja levado ao Senhor Prefeito Municipal, para homologação.  

 

Ibiassucê - BA, 14 de junho de 2021. 

 
 

Bruno Almeida Pereira 
 Pregoeiro Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ - CNPJ 13.676.986/0001-66 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 010/2021 

 

Atendendo a decisão do Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Ibiassucê, Estado da 

Bahia, referente ao Pregão Eletrônico nº 010/2021, fica homologada a adjudicação feita às 

empresas: ALINE SOUSA TEIXEIRA DE BRITO, inscrita no CNPJ: 04.252.488/0001-03, 

vencedora nos lotes 1 e 3 com valor de R$ 448.828,00 (quatrocentos e quarenta e oito mil 

oitocentos e vinte e oito reais) e AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS 

LTDA, inscrita no CNPJ: 20.063.556/0001-34, vencedora no lote 2 com valor de R$  

16.413,14 (dezesseis mil quatrocentos e treze reais e quatorze centavos) totalizando a licitação 

em R$ 465.241,14 (quatrocentos e sessenta e cinco mil duzentos e quarenta e um reais e 

quatorze centavos), para o registro de preços, para eventual aquisição de pneus, câmaras de ar 

e mão de obra especializada para prestação de serviços de alinhamento e balanceamento em 

pneus da frota de veículos a serviços deste Município. 

Ibiassucê - BA, 15 de junho de 2021. 

 

 

Francisco Adauto Rebouças Prates 

Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ - CNPJ 13.676.986/0001-66 
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AVISO DE L ICITAÇÃO. O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, torna 
público a realização de procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL autuado sob o nº 051/2021, Processo Administrativo nº 131/2021, no 
dia 05 de julho de 2021 , às 09h:00 na sala da Comissão de Pregão, na Sede da 
Prefeitura Municipal de Ituaçu, sita na praça Gilberto Gil, s/nº, visando a contratação 
de serviços de disponibilização de internet. Mais informações sobre o certame no 
endereço precitado, de segunda a sexta- feira das 08:00 às 12h:00 e das 14h:00 
às17h:00, bem como no site: www.ituacu.ba.gov.br ou pelo e-mail: 
ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 17 de junho de 2021. Aleomar Gomes Brito–
Pregoeiro. 
 

AVISO DE LICITAÇÃO. O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, torna 
público a realização de procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL autuado sob o nº 050/2021, Processo Administrativo nº 130/2021, no 
dia 05 de julho de 2021 , às 14h:00 na sala da Comissão de Pregão, na Sede da 
Prefeitura Municipal de Ituaçu, sita na praça Gilberto Gil, s/nº, visando a contratação 
de empresa especializada para a prestação de serviços mecânicos em geral, 
compreendendo: serviços de funilaria, pintura, instalações elétricas, lanternagem e 
solda.  Mais informações sobre o certame no endereço precitado, de segunda a sexta- 
feira das 08:00 às 12h:00 e das 14h:00 às17h:00, bem como no site: 
www.ituacu.ba.gov.br ou pelo e-mail: ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 17 de 
junho de 2021. Aleomar Gomes Brito–Pregoeiro. 
 

AVISO DE LICITAÇÃO. O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, torna 
público a realização de procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL autuado sob o nº 046/2021, Processo Administrativo nº 125/2021, no 
dia 06 de julho de 2021, às 08h:00 na sala da Comissão de Pregão, na Sede da 
Prefeitura Municipal de Ituaçu, sita na praça Gilberto Gil, s/nº, visando   a   contratação   
de   empresa para aquisição de leites especiais e suplementos destinados à pessoas 
que necessitam de uso de nutrição especial. Mais informações sobre o certame no 
endereço precitado, de segunda a sexta- feira das 08:00 às 12h:00 e das 14h:00 
às17h:00, bem como no site: www.ituacu.ba.gov.br ou pelo e-mail: 
ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 17 de junho de 2021. Aleomar Gomes Brito–
Pregoeiro. 
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO. O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, torna 
público a realização de procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL autuado sob o nº 049 /2021, Processo Administrativo nº 129/2021, no 
dia 06 de julho de 2021 , às 10h:30m na sala da Comissão de Pregão, na Sede da 
Prefeitura Municipal de Ituaçu, sita na praça Gilberto Gil, s/nº, visando a contratação 
de empresa para aquisição de refeições. Mais informações sobre o certame no 
endereço precitado, de segunda a sexta- feira das 08:00 às 12h:00 e das 14h:00 
às17h:00, bem como no site: www.ituacu.ba.gov.br ou pelo e-mail: 
ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 17 de junho de 2021. Aleomar Gomes Brito–
Pregoeiro. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 14.106.280/0001-21
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AVISO DE LICITAÇÃO. O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, torna 
público a realização de procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL autuado sob o nº 047/2021, Processo Administrativo nº 126/2021, no 
dia 06 de julho de 2021 , às 14h:30m na sala da Comissão de Pregão, na Sede da 
Prefeitura Municipal de Ituaçu, sita na praça Gilberto Gil, s/nº, visando   a   contratação   
de   pessoa jurídica para aquisição de materiais elétricos para manutenção da 
Iluminação Pública e para  atender as demandas das secretarias municipais. Mais 
informações sobre o certame no endereço precitado, de segunda a sexta- feira das 
08:00 às 12h:00 e das 14h:00 às17h:00, bem como no site: www.ituacu.ba.gov.br ou 
pelo e-mail: ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 17 de junho de 2021. Aleomar 
Gomes Brito–Pregoeiro. 
 
 
AVISO DE LICITAÇÃO. O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, torna 
público a realização de procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL autuado sob o nº 048/2021, Processo Administrativo nº 127/2021, no 
dia 07 de julho de 2021 , às 09h:00 na sala da Comissão de Pregão, na Sede da 
Prefeitura Municipal de Ituaçu, sita na praça Gilberto Gil, s/nº, visando a contratação   
de   pessoa jurídica para a aquisição de passagens rodoviárias.  Mais informações 
sobre o certame no endereço precitado, de segunda a sexta- feira das 08:00 às 12h:00 
e das 14h:00 às17h:00, bem como no site: www.ituacu.ba.gov.br ou pelo e-mail: 
ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 17 de junho de 2021. Aleomar Gomes Brito–
Pregoeiro. 
 

AVISO DE L ICITAÇÃO. O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, torna 
público a realização de procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL autuado sob o nº 043/2021, Processo Administrativo nº 121/2021, no 
dia 07 de julho de 2021 , às 14h:00 na sala da Comissão de Pregão, na Sede da 
Prefeitura Municipal de Ituaçu, sita na praça Gilberto Gil, s/nº, visando   a  contratação   
de   empresa especializada para prestar serviço de exames laboratoriais. Mais 
informações sobre o certame no endereço precitado, de segunda a sexta- feira das 
08:00 às 12h:00 e das 14h:00 às17h:00, bem como no site: www.ituacu.ba.gov.br ou 
pelo e-mail: ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 17 de junho de 2021. Aleomar 
Gomes Brito–Pregoeiro. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 14.106.280/0001-21
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021/SRP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ADM Nº 031/2021
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos onze dias do mês de maio 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 013/2021, conforme homologação datada de: 
onze de maio 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, GEREMIAS PEREIRA DA SILVA ME, 
CNPJ:10.758.958/0001/08, com sede à Rua Abílio Carvalho, Nº 18, Mortugaba-Ba. Representada pelo Sr. 
Geremias Pereira da Silva, portador do RG nº 0860691870 e CPF 996.080.095-04. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto desta Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, 

CÂMARAS DE AR, PITOS, PROTETORES E MATERIAL DE BORRACHARIA PARA REPOSIÇÃO DOS 

VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MORTUGABA-BA, CONFORME ANEXO I,  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. 
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. 

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

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

_______________________________________________  
GEREMIAS PEREIRA DA SILVA ME 

CNPJ: 10.758.958/0001/08 
CONTRATADA 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021/SRP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ADM Nº 031/2021
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos onze dias do mês de maio 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 013/2021, conforme homologação datada de: 
onze de maio 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, GUARECOMPE - RECAPAGEM E COMÉRCIO DE PNEUS 
LTDA, CNPJ:13.987.623/0001-41, com sede à  Rua Otávio Mangabeira, 296 - Centro / Guanambi - Bahia - CEP 
46430-000. Representada pelo Sr. Josenicio Silveira Magalhães e CPF: 237.694.245-49. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto desta Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, 

CÂMARAS DE AR, PITOS, PROTETORES E MATERIAL DE BORRACHARIA PARA REPOSIÇÃO DOS 

VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MORTUGABA-BA, CONFORME ANEXO I,  conforme 

especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo:

ITEM UNID DESCRIÇÃO QUANT MARCA VLR UNIT. VLR TOTAL 

03 UNID
PNEU 265/65R17

16
Firestone 

Destination 
R$       843,75 R$          13.500,00 

04 UNID PNEU 205/75R16 16 Farroad FRD96 R$       687,50 R$          11.000,00 

05 UNID PNEU 185/65R15 36 Firestone F700 R$       322,22 R$          11.599,92 

06 UNID
PNEU 205/60R15

36
Bridgestone Dueler 

AT Revo II 
R$       492,50 R$          17.730,00 

07 UNID PNEU 900-20 48 Anteo AT65 R$    1.235,41 R$          59.299,68 

08 UNID PNEU 215/75R17,5 36 Doublestar DSR116 R$       947,21 R$          34.099,56 

10 UNID PNEU 175/70R13 24 Iris Ecoris R$       290,82 R$            6.979,68 

12 UNID PNEU 175/70R14 48 Iris Ecoris R$       395,82 R$          18.999,36 

15 UNID PNEU 275/80R22,5 48 Dayton D300 R$    2.229,16 R$        106.999,68 

16 UNID PNEU 12.5/80-18 12 Malhotra ATU410 R$    2.000,00 R$          24.000,00 

17 UNID PNEU 1000R20 Radial 64 Firestone FS557 R$    2.371,87 R$        151.799,68 

18 UNID PNEU 19.5L24 08 Malhotra MTU428 R$    4.312,50 R$          34.500,00 

19 UNID PNEU 1400-24 32 Malhotra MG2402 R$    3.437,50 R$        110.000,00 

20 UNID PNEU 700-16 24 Antéo AT52 R$       704,16 R$          16.899,84 

21 UNID
PNEU 265/60R18

24
Bridgestone Dueler 
HT 684II Ecopia 

R$       810,41 R$          19.449,84 

29 UNID
CÂMARA DE AR 
175/65R14

36 JFF FR-13/14 R$         47,22 R$            1.699,92 

31 UNID
CÂMARA DE AR 
175/70R13

40 JFF FR-13/14 R$         42,75 R$            1.710,00 

32 UNID
CÂMARA DE AR 
175/70R14

40 JFF FR-13/14 R$         45,00 R$            1.800,00 

33 UNID
CÂMARA DE AR 
12.5/80R18

20 JFF TR15 R$       142,00 R$            2.840,00 

34 UNID
CÂMARA DE AR 
1000/20 RADIAL

48 JFF V3065 R$       134,37 R$            6.449,76 

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 40 17 de Junho de 2021

35 UNID
CÂMARA DE AR 17.5-
25

20 JFF TR220 R$       360,00 R$            7.200,00 

36 UNID
CÂMARA DE AR 1400-
24

20 JFF TR220A R$       272,50 R$            5.450,00 

37 UNID CÂMARA DE AR 700-16 20 JFF TR460 R$         82,50 R$            1.650,00 

38 UNID
CÂMARA DE AR 
19.5L24

20 JFF TR218A R$       366,50 R$            7.330,00 

42 UNID PROTETOR 1000-20 40 Vipal Ruzi R$         61,25 R$            2.450,00 

43 UNID PROTETOR 900-20 40 Vipal Ruzi R$         61,25 R$            2.450,00 

VALOR TOTAL R$        677.886,92 

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. 

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.  
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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 

_______________________________________________  
GUARECOMPE - RECAPAGEM E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA 

CNPJ: 13.987.623/0001-41
CONTRATADA 
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inclusive quanto ao preço, independentemente da cominação prevista no Artigo 81, da Lei 8.666/93. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021/SRP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ADM Nº 031/2021 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

 
Aos onze dias do mês de maio 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 013/2021, conforme homologação datada de: 
onze de maio 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, AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS 
LTDA EPP, CNPJ:20.063.556/0001-34, com sede à Rua Diomar Wambier, 134 A - Uberaba, CEP81.560-330 - 
Caixa Postal 10.931, na cidade de Curitiba - PR. Representada pelo Sr. José Salésio Muniz do Amarale CPF: 
509.124.029-20. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O objeto desta Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE 

AR, PITOS, PROTETORES E MATERIAL DE BORRACHARIA PARA REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS 

MUNICIPAIS DE MORTUGABA-BA, CONFORME ANEXO I, 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. 
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, 
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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: 
 
a) O fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital ou Ata de Registro de Preços; 
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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 

 
 

_______________________________________________  
AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP 

CNPJ:20.063.556/0001-34 
CONTRATADA 

 

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 46 17 de Junho de 2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021/SRP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ADM Nº 031/2021 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

 
Aos onze dias do mês de maio 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 013/2021, conforme homologação datada de: 
onze de maio 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, JEOFATIMA GONCALVES DA SILVA, 
CNPJ:15.728.524.0001-70, com sede à AV ALAGOAS 242 A, VITORIA DA CONQUISTA-BAHIA. CEP: 45051-
335. Representada pelo Sr. Roberto Mariano Gonçalves da Silva e CPF: 061.693.455.60. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O objeto desta Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, 

CÂMARAS DE AR, PITOS, PROTETORES E MATERIAL DE BORRACHARIA PARA REPOSIÇÃO DOS 

VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MORTUGABA-BA, CONFORME ANEXO I,  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. 
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: 
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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 

 
 

_______________________________________________  
JEOFATIMA GONCALVES DA SILVA 

CNPJ:15.728.524.0001-70 
CONTRATADA 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021/SRP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ADM Nº 031/2021 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

 
Aos onze dias do mês de maio 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 013/2021, conforme homologação datada de: onze de maio 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, EVOKS COMERCIO IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA, CNPJ:37.790.246/0001-14, sediada na cidade de Itajaí-SC à AV MINISTRO 
VICTOR KONDER, nº 1030, MZNINO BOX 28 CEP: 88.301-701. Representada pela Sra. Thais 
Cristina Antunes, e CPF: 78.590.969-94. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O objeto desta Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

PNEUS, CÂMARAS DE AR, PITOS, PROTETORES E MATERIAL DE BORRACHARIA PARA 

REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MORTUGABA-BA, 

CONFORME ANEXO I, 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.  
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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; 
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; 
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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 

 
 

_______________________________________________  
EVOKS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

CNPJ:37.790.246/0001-14 
CONTRATADA 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021/SRP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ADM Nº 031/2021 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos onze dias do mês de maio 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 013/2021, conforme homologação datada de: onze de maio 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, PONTAL SUL PNEUS LTDA, com sede à AV 
ODILON COELHO 391 ANEXO 01 / CENTRO / MORTUGABA / BA, CNPJ/ME Nº 40.931.139/0001-
73. Representada pelo Sr. Valter Mendes Nogueira, e CPF: 442.183.625-72. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto desta Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

PNEUS, CÂMARAS DE AR, PITOS, PROTETORES E MATERIAL DE BORRACHARIA PARA 

REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MORTUGABA-BA, 

CONFORME ANEXO I, 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. 
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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 

_______________________________________________  
PONTAL SUL PNEUS LTDA 
CNPJ Nº 40.931.139/0001-73

CONTRATADA 
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