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Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF 13.858.907/0001-38
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
ADJUDICAÇÃO DO OBJETO
PREGÃO ELETRÔNICO Nqq 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2022
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades das Leis n.º nº 8.666/93 e nº 10.520/02 e a com as alterações da Lei
8.883/1994 e do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 ante o Edital de PREGÃO
ELETRÔNICO Nq 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇO tendo como objeto Locação de veículos
para transporte escolar - 2022. E atentando ao julgamento da Equipe de Apoio ao PREGÃO
ELETRÔNICO, o Prefeito, ADJUDICA o processo licitatório. º Sendo vencedoras (s) a (s) Licitante
(s): a empresa GABRIEL DA CUNHA BARBOSA - MEI, CNPJ nº 44.979.145/0001-51, vencedora
do lote 01 (Rota – Itinerário 01); a empresa RICARDO SOUSA DA ROCHA - MEI, CNPJ nº
44.972.788/0001-73, vencedora do lote 02 (Rota – Itinerário 02); a empresa GILVAN GOTADO
DA SILVA – MEI, CNPJ nº 45.053.288/0001-09, vencedoras dos lote 03 e 04 (Rota – Itinerário
03 e 03-A) ; a empresa ROBELIO SILVA MOURA – MEI, CNPJ nº 44.986.231/0001-91,
vencedora dos lotes 07 e 08 (Rota – Itinerário 05 e 05-A); a empresa CARLITO PIRES DOS
SANTOS – MEI, CNPJ nº 45.000.673/0001-33, vencedora do lote 09 (Rota – Itinerário 06); a
empresa RAILTON FERREIRA DO CARMO – MEI, CNPJ nº 44.982.673/0001-60, vencedora do
lote 10 (Rota – Itinerário 07); a empresa REGINALDO SILVA FERREIRA – MEI, CNPJ nº
44.997.786/0001-39, vencedora do lote 11 (Rota – Itinerário 08); a empresa AGNALDO
BARBOSA BARRA – MEI, CNPJ nº 44.978.671/0001-05, vencedora do lote 12 (Rota – Itinerário
09); a empresa PEDRO GEAN CRUZ DOS SANTOS – MEI, CNPJ nº 44.996.790/0001-82,
vencedora do lote 14 (Rota – Itinerário 11); a empresa ADENILTON DE ALMEIDA COSTA - MEI,
CNPJ nº 45.051.894/0001-87, vencedora do lote 15 (Rota – Itinerário 12); ALEXANDRE SOUZA
DA ROCHA – MEI, CNPJ nº 44.973.788/0001-98, vencedora dos lotes 17 e 18 (Rota – Itinerário
14 e 14-A); a empresa MARCOS NOGUEIRA DOS SANTOS – MEI, CNPJ nº 44.987898/0001-09,
vencedora dos lotes 19 e 20 (Rota – Itinerário 15 e 15-A); a empresa PEDRO GEAN CRUZ DOS
SANTOS – MEI, CNPJ nº 44.996.790/0001-82, vencedora do lote 22 (Rota – Itinerário 17); a
empresa DANIEL ALVES DA CUNHA SILVA – MEI, CNPJ nº 45.014.863/0001-56, vencedora do
lote 24 (Rota – Itinerário 19); a empresa MARINEIDE BRITO DE SOUSA – MEI, CNPJ nº
44.997.846/0001-13, vencedora do lote 25 (Rota – Itinerário 20); a empresa WANDERLLAN
TEIXEIRA OLIVEIRA – MEI, CNPJ nº 44.997.191/0001-83, vencedora do lote 26 (Rota –
Itinerário 21); a empresa RAFAEL OLIVEIRA GOMES – MEI, CNPJ nº 44.980.234/0001-18,
vencedora dos lotes 27 e 28 (Rota – Itinerário 22 e 22-A); a empresa IRISVALDO DIAS PEREIRA
– MEI, CNPJ nº 44.999.087/0001-28, vencedora do lote 29 (Rota – Itinerário 23); a empresa
IRANILDO DOS SANTOS CAMPOS – MEI, CNPJ nº 45.001.917/0001-49, vencedora do lote 31
(Rota – Itinerário 25); LEONARDO SANTOS PEREIRA – MEI, CNPJ nº 44.999.390/0001-20,
vencedora do lote 32 (Rota – Itinerário 26); a empresa WESLEY OLIVEIRA DOS SANTOS – MEI,
CNPJ nº 45.004.111/0001-04, vencedora do lote 33 (Rota – Itinerário 27); a empresa JILVANO
ANDRADE NOLASCO – MEI, CNPJ nº 44.973.486/0001-10, vencedora do lote 34 (Rota –
Itinerário 28); a empresa FERNANDA CAETITE SOUZA DOS SANTOS – MEI, CNPJ nº
44.980.751/0001-97, vencedora do 35 (Rota – Itinerário 29); a empresa LEANDRO TEIXEIRA
DA SILVA – MEI, CNPJ nº 44.978.474/0001-88, vencedora do lote 37 (Rota – Itinerário 31); a
empresa ADRIANA RODRIGUES NOVAES – MEI, CNPJ nº 45.001.580/0001-70, vencedora do
lote 38 (Rota – Itinerário 32); a empresa REGINA SILVA SANTOS – MEI, CNPJ nº
44.982.810/0001-66, vencedora dos lotes 41 e 42 (Rota – Itinerário 35 e 35-A); a empresa
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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EDUARDO BOTELHO DOS SANTOS – MEI, CNPJ nº 45.041.140/0001-46, vencedora do lote 43
(Rota – Itinerário 36); a empresa LUCIANO ALVES DA ROCHA – MEI, CNPJ nº 44.978.157/000161, vencedora do lote 44 (Rota – Itinerário 37); a empresa LEANDRO TEIXEIRA DA SILVA – MEI,
CNPJ nº 44.978.474/0001-88, vencedora do lote 46 (Rota – Itinerário 39); a empresa VALDINEI
FERREIRA DE ASSUNCAO – MEI, CNPJ nº 44.998.196/0001-20, vencedora do lote 47 (Rota –
Itinerário 40); a empresa JOAQUIM RIBEIRO MUNIZ – MEI, CNPJ nº 44.998.497/0001-54,
vencedora do lote 48 (Rota – Itinerário 41); a empresa EUGENIO PEREIRA LEMOS FILHO – MEI,
CNPJ nº 44.978.010/0001-12, vencedora do lote 49 (Rota – Itinerário 42); a empresa ZELZITO
PIRES DOS SANTOS – MEI, CNPJ nº 45.000.938/0001-40, vencedora do lote 51 (Rota –
Itinerário 44); a empresa LISMAR SILVA FRANCA – MEI, CNPJ nº 45.008.931/0001-74,
vencedora do lote 52 (Rota – Itinerário 45); a empresa ANTONIO SILVA MOREIRA – MEI, CNPJ
nº 44.996.674/0001-63, vencedora do lote 53 (Rota – Itinerário 46); a empresa EMERSON
PEREIRA OLIVEIRA – MEI, CNPJ nº 44.981.557/0001-26, vencedora do lote 54 (Rota – Itinerário
47); a empresa ANDERSON SILVA DE JESUS – MEI, CNPJ nº 44.996.400/0001-74, vencedora do
lote 56 (Rota – Itinerário 49); a empresa ERISMAR SOARES REIS – MEI, CNPJ nº
18.297.109/0001-06, vencedora do lote 57 (Rota – Itinerário 50); a empresa WALBER FREIRES
OLIVEIRA – MEI, CNPJ nº 45.000.401/0001-80, vencedora do lote 58 (Rota – Itinerário 51); a
empresa ERISVALDO CAMPOS DOS SANTOS -MEI, CNPJ nº 44.972.371/0001-00, vencedora do
lote 59 (Rota – Itinerário 52); a empresa ELIANA DE NOVAIS SILVA – MEI, CNPJ nº
44.981.862/0001-18, vencedora dos lotes 60 e 61 (Rota – Itinerário 53 e 53-A); a empresa
ALANA TEIXEIRA GUIMARAES LOPES -MEI, CNPJ nº 44.998.372/0001-24, vencedora do lote 62
(Rota – Itinerário 54); a empresa JOAO SILVA FERREIRA DO CARMO -MEI, CNPJ nº
45.077.549/0001-12, vencedora do lote 63 (Rota – Itinerário 55); a empresa DAVI MARQUES
DE DEUS – MEI, CNPJ nº 44.979.110/0001-25, vencedora do lote 64 (Rota – Itinerário 56); a
empresa ELIOMAR CORREIA LOPES – MEI, CNPJ nº 42.981.683/0001-55, vencedora dos lotes
65 e 66 (Rota – Itinerário 57 e 57-A); a empresa CARLA DOS SANTOS SOUZA – MEI, CNPJ nº
45.018.634/0001-00, vencedora dos lotes 68 e 69 (Rota – Itinerário 59 e 59-A); a empresa
JEFFERSON AMORIM CHAGAS – MEI, CNPJ nº 27.318.285/0001-60, vencedora do lote 71 (Rota
– Itinerário 61); a empresa ELIANA MONTEIRO SOARES BATISTA – MEI, CNPJ nº
45.006.875/0001-39, vencedora do lote 72 (Rota – Itinerário 62); a empresa CARLOS DOS
SANTOS – MEI, CNPJ nº 44.996.398/0001-33, vencedora do lote 73 (Rota – Itinerário 63); a
empresa ELVES SANTOS DE OLIVEIRA – MEI, CNPJ nº 44.983.132/0001-56, vencedora do lote
75 (Rota – Itinerário 65); a empresa JUAREZ GOMES PEREIRA – MEI, CNPJ nº 44.978.011/000116, vencedora do lote 76 (Rota – Itinerário 66); a empresa SALVADOR RIBEIRO DOS SANTOS –
MEI, CNPJ nº 44.981.409/0001-01, vencedora dos lotes 77, 78 e 79 (Rota – Itinerário 67, 67-A e
67-B); a empresa MAGNOLIA PEREIRA BRITO – MEI, CNPJ nº 44.979.928/0001-35, vencedora
do lote 80 (Rota – Itinerário 68); a empresa JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA – MEI, CNPJ nº
45.014.601/0001-91, vencedora dos lotes 81 e 82 (Rota – Itinerário 69 e 69-A); a empresa
VANUZA DE JESUS SANTOS – MEI, CNPJ nº 44.988.887/0001-43, vencedora do lotes 83 e 90
(Rota – Itinerário 70 e 76); a empresa JOAO MARQUES DA SILVA – MEI, CNPJ nº
44.999.624/0001-30, vencedora do lote 87 (Rota – Itinerário 73); a empresa GILBERTO DA
HORA MORAES – MEI, CNPJ nº 45.015.813/0001-93, vencedora do lote 88 (Rota – Itinerário
74); a empresa IRACI SANTOS – MEI, CNPJ nº 45.004.589/0001-34, vencedora do lote 91 (Rota
– Itinerário 77); a empresa BRENO MORENO CORDEIROS – MEI, CNPJ nº 45.004.290/0001-80,
vencedora do lote 92 (Rota – Itinerário 78); a empresa KAIQUE SILVA SANTOS – MEI, CNPJ nº
44.989.646/0001-19, vencedora do lote 93 (Rota – Itinerário 79); a empresa IRACI SANTOS –
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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MEI, CNPJ nº 45.004.589/0001-34, vencedora do lote 95 (Rota – Itinerário 81); a empresa
RENATO ARAUJO DE OLIVEIRA – MEI, CNPJ nº 40.769.214/0001-41, vencedora do 96 (Rota –
Itinerário 82) e a empresa LEIDI LAURA NOGUEIRA DOS SANTOS - MEI, CNPJ nº
29.415.865/0001-09, vencedora do lote 98 (Rota – Itinerário 84). Os lotes 05, 06, 13, 16, 21,
23, 30, 36, 39, 40, 45, 50, 55, 67, 70, 74, 84, 85, 86, 89, 94, 97 e 99 – FRACASSADOS.

Planalto – Bahia, 10 de fevereiro de 2022.

__________________________________
Cloves Alves Andrade
Prefeito Municipal

Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF 13.858.907/0001-38
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO –SRP Nº 001/2022
A Secretaria Municipal de Educação
Encaminhamos a Vossa Senhoria o presente processo de Licitação que teve como objetivo a elaboração
de registro de preços para contratação de pessoa (s) jurídica (s) especializada na prestação de
serviços de locação de veículos para o transporte escolar. Ata com vigência de 10 (dez) meses,
conforme licitação modalidade Pregão Eletrônico – SRP nº 001/2022, a fim de que o mesmo seja
homologado. Informamos que o referido processo passou por todos os estágios exigidos pela legislação
vigente e de acordo com o ocorrido na sessão pública para julgamento da (s) proposta (s), no resultado
da licitação e após autorização da Unidade Requisitante, opinamos pela (s) pessoa (s) jurídica (s)
relacionada abaixo com os respectivos valores para futuros contratos:
Empresa – Razão Social
Lote (s)
Rota/Itinerário
Valor

GABRIEL DA CUNHA BARBOSA - MEI, CNPJ nº
44.979.145/0001-51
RICARDO SOUSA DA ROCHA - MEI, CNPJ nº
44.972.788/0001-73
GILVAN GOTADO DA SILVA – MEI, CNPJ nº
45.053.288/0001-09
ROBELIO SILVA MOURA – MEI, CNPJ nº
44.986.231/0001-91
CARLITO PIRES DOS SANTOS – MEI, CNPJ nº
45.000.673/0001-33
RAILTON FERREIRA DO CARMO – MEI, CNPJ nº
44.982.673/0001-60
REGINALDO SILVA FERREIRA – MEI, CNPJ nº
44.997.786/0001-39
AGNALDO BARBOSA BARRA – MEI, CNPJ nº
44.978.671/0001-05
PEDRO GEAN CRUZ DOS SANTOS – MEI, CNPJ nº
44.996.790/0001-82
ADENILTON DE ALMEIDA COSTA - MEI, CNPJ nº
45.051.894/0001-87
ALEXANDRE SOUZA DA ROCHA – MEI, CNPJ nº
44.973.788/0001-98
MARCOS NOGUEIRA DOS SANTOS – MEI, CNPJ nº
44.987898/0001-09
DANIEL ALVES DA CUNHA SILVA – MEI, CNPJ nº
45.014.863/0001-56
MARINEIDE BRITO DE SOUSA – MEI, CNPJ nº
44.997.846/0001-13
WANDERLLAN TEIXEIRA OLIVEIRA – MEI, CNPJ nº
44.997.191/0001-83
RAFAEL OLIVEIRA GOMES – MEI, CNPJ nº
44.980.234/0001-18
IRISVALDO DIAS PEREIRA – MEI, CNPJ nº
44.999.087/0001-28
IRANILDO DOS SANTOS CAMPOS – MEI, CNPJ nº
45.001.917/0001-49
LEONARDO SANTOS PEREIRA – MEI, CNPJ nº
44.999.390/0001-20
WESLEY OLIVEIRA DOS SANTOS – MEI, CNPJ nº

01

01

R$ 1.650,00

02

02

R$ 2.800,00

03 e 04

03 e 03-A

R$ 4.900,00

07 e 08

05 e 05-A

R$ 5.200,00

09

06

R$ 2.400,00

10

07

R$ 2.330,00

11

08

R$ 2.230,00

12

09

R$ 2.100,00

14 e 22

11 e 17

R$ 4.740,00

15

12

R$ 1.250,00

17 e 18

14 e 14-A

R$ 7.600,00

19 e 20

15 e 15-A

R$ 6.200,00

24

19

R$ 3.640,00

25

20

R$ 1.800,00

26

21

R$ 3.700,00

27 e 28

22 e 22-A

R$ 7.600,00

29

23

R$ 1.600,00

31

25

R$ 1.210,00

32

26

R$ 1.210,00

33

27

R$ 4.800,00
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45.004.111/0001-04
JILVANO ANDRADE NOLASCO – MEI, CNPJ nº
44.973.486/0001-10
FERNANDA CAETITE SOUZA DOS SANTOS – MEI,
CNPJ nº 44.980.751/0001-97
LEANDRO TEIXEIRA DA SILVA – MEI, CNPJ nº
44.978.474/0001-88
ADRIANA RODRIGUES NOVAES – MEI, CNPJ nº
45.001.580/0001-70
REGINA SILVA SANTOS – MEI, CNPJ nº
44.982.810/0001-66
EDUARDO BOTELHO DOS SANTOS – MEI, CNPJ nº
45.041.140/0001-46
LUCIANO ALVES DA ROCHA – MEI, CNPJ nº
44.978.157/0001-61
VALDINEI FERREIRA DE ASSUNCAO – MEI, CNPJ nº
44.998.196/0001-20
JOAQUIM RIBEIRO MUNIZ – MEI, CNPJ nº
44.998.497/0001-54
EUGENIO PEREIRA LEMOS FILHO – MEI, CNPJ nº
44.978.010/0001-12
ZELZITO PIRES DOS SANTOS – MEI, CNPJ nº
45.000.938/0001-40
LISMAR SILVA FRANCA – MEI, CNPJ nº
45.008.931/0001-74
ANTONIO SILVA MOREIRA – MEI, CNPJ nº
44.996.674/0001-63
EMERSON PEREIRA OLIVEIRA – MEI, CNPJ nº
44.981.557/0001-26
ANDERSON SILVA DE JESUS – MEI, CNPJ nº
44.996.400/0001-74
ERISMAR SOARES REIS – MEI, CNPJ nº
18.297.109/0001-06
WALBER FREIRES OLIVEIRA – MEI, CNPJ nº
45.000.401/0001-80
ERISVALDO CAMPOS DOS SANTOS -MEI, CNPJ nº
44.972.371/0001-00
ELIANA DE NOVAIS SILVA – MEI, CNPJ nº
44.981.862/0001-18
ALANA TEIXEIRA GUIMARAES LOPES -MEI, CNPJ nº
44.998.372/0001-24
JOAO SILVA FERREIRA DO CARMO -MEI, CNPJ nº
45.077.549/0001-12
DAVI MARQUES DE DEUS – MEI, CNPJ nº
44.979.110/0001-25
ELIOMAR CORREIA LOPES – MEI, CNPJ nº
42.981.683/0001-55
CARLA DOS SANTOS SOUZA – MEI, CNPJ nº
45.018.634/0001-00
JEFFERSON AMORIM CHAGAS – MEI, CNPJ nº
27.318.285/0001-60
ELIANA MONTEIRO SOARES BATISTA – MEI, CNPJ
nº 45.006.875/0001-39

34

28

R$ 4.530,00

35

29

R$ 2.520,00

37 e 46

31 e 39

R$ 4.060,00

38

32

R$ 2.580,00

41 e 42

35 e 35-A

R$ 3.440,00

43

36

R$ 4.330,00

44

37

R$ 2.010,00

47

40

R$ 2.350,00

48

41

R$ 4.050,00

49

42

R$ 3.800,00

51

44

R$ 1.900,00

52

45

R$ 1.800,00

53

46

R$ 1.800,00

54

47

R$ 4.970,00

56

49

R$ 1.300,0

57

50

R$ 1.750,00

58

51

R$ 5.800,00

59

52

R$ 2.200,00

60 e 61

53 e 53-A

R$ 9.200,00

62

54

R$ 1.750,00

63

55

R$ 1.450,00

64

56

R$ 2.420,00

65 e 66

57 e 57-A

R$ 4.600,00

68 e 69

59 e 59-A

R$ 4.100,00

71

61

R$ 3.420,00

72

62

R$ 2.550,00
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CARLOS DOS SANTOS – MEI, CNPJ nº
44.996.398/0001-33
ELVES SANTOS DE OLIVEIRA – MEI, CNPJ nº
44.983.132/0001-56
JUAREZ GOMES PEREIRA – MEI, CNPJ nº
44.978.011/0001-16
SALVADOR RIBEIRO DOS SANTOS – MEI, CNPJ nº
44.981.409/0001-01
MAGNOLIA PEREIRA BRITO – MEI, CNPJ nº
44.979.928/0001-35
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA – MEI, CNPJ nº
45.014.601/0001-91
JOAO MARQUES DA SILVA – MEI, CNPJ nº
44.999.624/0001-30
GILBERTO DA HORA MORAES – MEI, CNPJ nº
45.015.813/0001-93
VANUZA DE JESUS SANTOS – MEI, CNPJ nº
44.988.887/0001-43
IRACI SANTOS – MEI, CNPJ nº 45.004.589/0001-34
BRENO MORENO CORDEIROS – MEI, CNPJ nº
45.004.290/0001-80
KAIQUE SILVA SANTOS – MEI, CNPJ nº
44.989.646/0001-19
RENATO ARAUJO DE OLIVEIRA – MEI, CNPJ nº
40.769.214/0001-41
LEIDI LAURA NOGUEIRA DOS SANTOS - MEI, CNPJ
nº 29.415.865/0001-09

73

63

R$ 2.330,00

75

65

R$ 2.340,00

76

66

R$ 2.020,00

77, 78 e 79

67, 67-A e 67-B

R$ 5.700,00

80

68

R$ 6.030,00

81 e 82

69 e 69-A

R$ 4.400,00

87

73

R$ 4.210,00

88

74

R$ 1.900,00

83 e 90

70 e 76

R$ 5.200,00

91 e 95

77 e 81

R$ 5.200,00

92

78

R$ 5.100,00

93

79

R$ 4.800,00

96

82

R$ 2.600,00

98

84

R$ 3.600,00

Prefeitura Municipal de Planalto/BA, 12 de fevereiro de 2021.

Natanna Soares Ferreira Costa
Pregoeira
Adiney da Silva Soares
Membro Equipe de Apoio
HOMOLOGO,
Danilo Sobral de Souza
Secretário Municipal de Educação e Cultura

Cloves Alves Andrade
Prefeito Municipal
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
GABRIEL DA CUNHA BARBOSA - MEI sediada no Povoado
de Cajazeiras, s/n – Zona Rural – Planalto – Bahia, CEP
45.190-000 e-mail: gabrieldacunhabarbosa@yopmail.com CNPJ nº
44.979.145/0001-51 neste ato representada pelo Sr Gabriel da
Cunha Barbosa, portador do CPF nº 050.984.095-78, de
acordo com a classificação por ela alcançada e nas
quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no
Edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Ademais, as
especificações técnicas constantes do Processo, assim como
todas as obrigações e demais condições descritas no Edital,
no Termo de Referência, no Contrato e na Proposta de
Preços, integram esta Ata de Registro de Preços,
independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
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1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
LOTE

ROTA

1

1

2.2

TURNO

ITINERÁRIO

VEÍCULO

ALTO DA
CAJASEIRA
MATUTINO - ESC JOÃO AUTOMÓVEL
OTÁVIO DE
ALMEIDA

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR
GLOBAL

R$ 1.650,00

R$ 16.500,00

KM DIÁRIA

4,194

O valor da presente Ata de Registro de Preços é o valor
ofertado pelo beneficiário para o lote 01 (Rota/Itinerário 01)
resultante da licitação e constante da proposta
apresentada, que perfaz o valor global estimado para
10 (dez) meses de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e
quinehtos reais), conforme acima no quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
3.1 Se houver empresa participante do certame
licitatório que aceite fornecer o item registrado nesta
ata pelo mesmo preço do 1º classificado na
licitação, esta integrará como Cadastro de Reserva,
podendo fornecer o referido item apenas nas
hipóteses de exclusão do fornecedor classificado
em primeiro lugar, de acordo com previsão
constante da legislação pertinente.
3.2 As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação
e
habilitação,
quando
houver
necessidade de contratação de fornecedor
remanescente, nas hipóteses mencionadas.

4 DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
4.1 Os detentores dos preços registrados deverão
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cumprir o compromisso firmado por intermédio do
presente instrumento, nos termos dispostos no
Edital de Convite e seus anexos, e cumprir,
integralmente, todas as cláusulas e condições
constantes dos contratos ou
instrumentos
equivalentes porventura firmados, sob pena de
revogação da presente Ata de Registro de Preços,
sem prejuízo das aplicações das penalidades
cabíveis.
5 DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
5.1 A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades
inferiores.
5.2 Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
5.2.1 Apenas será assinado contrato, quando da efetiva
disponibilidade de recursos orçamentários para pagamento
dos encargos dele decorrentes, no exercício em curso,
sendo que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
5.2.2 Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s) nesta
Ata, também poderá ser emitidas somente Notas de
Empenho, sem a emissão de contrato, contudo, terão força
de contrato, conforme previsto no art. 62, caput c/c §4º do
mesmo artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6 DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
6.1 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7 DA REVISÃO E CANCELAMENTO
7.1 Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover
as
negociações
junto
ao(s)
fornecedor(es).
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7.2

Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
7.3 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
7.3.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a
comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e
sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados; e
7.3.2 Convocar os demais fornecedores para assegurar igual
oportunidade de negociação.
7.4 Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
7.5 O registro do fornecedor será cancelado quando:
a. Descumprir as condições da ata de registro de preços
b. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
aceitável;
c. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste
se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
d. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
7.6 O cancelamento de registros nas hipóteses
previstas nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
7.7 O cancelamento do registro de preços poderá
ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
a. Por razão de interesse público; ou
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b. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens 7.6 e 7.7, poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8 DAS SANÇÕES
8.1 No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR REGISTRADO as seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
8.1.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que
não acarretem prejuízos significativos;
8.1.2 Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento) a 0,5%
(cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado
(cuja justificativa não seja acatada pelo Órgão Gerenciador)
sobre o valor da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da sanção)
ou cancelamento da Ata, com as penalidades daí
decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
8.1.3 Suspensão temporária de participar em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo
não superior a 2 (dois) anos;
8.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o
FORNECEDOR REGISTRADO ressarcir a Administração
pelos prejuízos causados;
8.2 A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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8.3

observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.

9 DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
9.2 As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
10 DA VALIDADE DA ATA
10.1
A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
1. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
11 As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
12 DA DIVULGAÇÃO
12.1A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços
na imprensa oficial, que é condição indispensável para
sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador
até o - quinto dia útil do mês seguinte a o de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias
daquela data.
12.2Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
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ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
12.3Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
13 DO FORO
13.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA,
para dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões
oriundas da presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

GABRIEL DA CUNHA BARBOSA - MEI
CNPJ Nº 44.979.145/0001-51
GABRIEL DA CUNHA BARBOSA
CPF Nº 050.984.095-78

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
_________________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
RICARDO SOUSA DA ROCHA - MEI sediada no Povoado das
Baixas, 08 – Zona Rural – Planalto – Bahia, CEP 45.190-000 email:
ricardosousadarocha234@gmail.com
CNPJ
nº
44.972.788/0001-73 neste ato representada pelo Sr Ricardo
Sousa da Rocha, portador do CPF nº 825.573.145-87, de
acordo com a classificação por ela alcançada e nas
quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no
Edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Ademais, as
especificações técnicas constantes do Processo, assim como
todas as obrigações e demais condições descritas no Edital,
no Termo de Referência, no Contrato e na Proposta de
Preços, integram esta Ata de Registro de Preços,
independente de transcrição.
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: C8XHM+VGEJAWNUBQ7GM0RQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
18 de Fevereiro de 2022
16 - Ano VI - Nº 1496

Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF 13.858.907/0001-38
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.

1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ROTA

TURNO

ITINERÁRIO

VEÍCULO

2

MATUTINO

FAZ OURO E CANA
(ZÉ NANDE) -ESC
DUAS VENDAS

VAN

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR
GLOBAL

R$ 2.800,00

R$ 28.000,00

KM DIÁRIA

19,962

2.2 O valor da presente Ata de Registro de Preços é o valor
ofertado pelo beneficiário para o lote 02 (Rota/Itinerário 02)
resultante da licitação e constante da proposta
apresentada, que perfaz o valor global estimado para
10 (dez) meses de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil
reais), conforme acima no quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
3.1 Se houver empresa participante do certame licitatório que
aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo mesmo
preço do 1º classificado na licitação, esta integrará como
Cadastro de Reserva, podendo fornecer o referido item
apenas nas hipóteses de exclusão do fornecedor
classificado em primeiro lugar, de acordo com previsão
constante da legislação pertinente.
3.2 As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade de
contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses
mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
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4.1 Os detentores dos preços registrados deverão cumprir o
compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de Convite e
seus anexos, e cumprir, integralmente, todas as
cláusulas e condições constantes dos contratos ou
instrumentos equivalentes porventura firmados, sob
pena de revogação da presente Ata de Registro de
Preços, sem prejuízo das aplicações das penalidades
cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
5.1 A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário da
ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
5.2 Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s) nesta
Ata deverá ser assinado CONTRATO específico.
5.2.1 Apenas será assinado contrato, quando da efetiva
disponibilidade de
recursos orçamentários para
pagamento dos encargos dele decorrentes, no exercício
em curso, sendo que a reserva orçamentária deverá
indicar as respectivas rubricas.
5.2.2 Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente Notas
de Empenho, sem a emissão de contrato, contudo, terão
força de contrato, conforme previsto no art. 62, caput c/c
§4º do mesmo artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
6.1 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados
nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de
que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
7.1 Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços praticados
no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto
registrado, cabendo ao órgão gerenciador promover as
negociações junto ao(s) fornecedor(es).
7.2 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço
praticado no mercado por motivo superveniente, o
órgão gerenciador convocará o(s) fornecedor(es) para
negociar(em) a redução dos preços aos valores
praticados pelo mercado.
7.3 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor
praticado pelo mercado será liberado do compromisso
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assumido, sem aplicação de penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
7.3.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a
comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e
sem aplicação da penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
7.3.2 Convocar os demais fornecedores para assegurar igual
oportunidade de negociação.
7.4 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador
deverá proceder à revogação desta ata de registro de
preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.
7.5 O registro do fornecedor será cancelado quando:
a. Descumprir as condições da ata de registro de preços
b.Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
aceitável;
c. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste
se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
d. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
7.6 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos
itens “a”, “b” e “d” será formalizado por despacho do
órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
7.7 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por
fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força
maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
a. Por razão de interesse público; ou
b. pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens 7.6 e 7.7, poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
8.1 No caso de descumprimento total ou parcial de qualquer
das obrigações assumidas nesta Ata de Registro de
Preços, o Órgão Gerenciador poderá, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, e observado o devido
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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processo
legal,
aplicar
ao
FORNECEDOR
REGISTRADO as seguintes sanções administrativas,
segundo a gravidade da falta cometida:
8.1.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas
que não acarretem prejuízos significativos;
8.1.2 Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento) a 0,5% (cinco
décimos por cento) por dia de atraso injustificado (cuja justificativa
não seja acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor da
parcela a que se refere a obrigação, até o limite máximo de 10 (
dez) dias, após o qual a Administração poderá optar pela
manutenção da sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
8.1.3 Suspensão temporária de participar em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, pelo
prazo não superior a 2 (dois) anos;
8.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com
a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que o FORNECEDOR REGISTRADO ressarcir a
Administração pelos prejuízos causados;
8.2 A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
8.3 É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9.
DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
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9.2

As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes, independente do
número de órgãos não participantes que eventualmente
aderirem.

10. DA VALIDADE DA ATA
10.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12.
As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do
fornecedor registrado, sanções e demais condições de ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referência, na minuta de
contrato, no Edital da Licitação e na legislação citada em
epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
13.1A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
13.2Nos termos a presente ata de registro de preços deverá ser
publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
13.3Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e
achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
14. DO FORO
14.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO SOUSA DA ROCHA - MEI
CNPJ Nº 44.972.788/0001-73
RICARDO SOUSA DA ROCHA
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CPF Nº 825.573.145-87
Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
_________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
GILVAN GOTADO DA SILVA - MEI sediada no Povoado Lagoa
de Terto – Zona Rural – Planalto – Bahia, CEP 45.190-000 email:
gilvangotadodasilva@yopmail.com
CNPJ
nº
45.053.288/0001-09 neste ato representada pelo Sr Gilvan
Gotado da Silva, portador do CPF nº 009.336.835-61, de
acordo com a classificação por ela alcançada e nas
quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no
Edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Ademais, as
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especificações técnicas constantes do Processo, assim como
todas as obrigações e demais condições descritas no Edital,
no Termo de Referência, no Contrato e na Proposta de
Preços, integram esta Ata de Registro de Preços,
independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ROTA

3

3-A

TURNO

ITINERÁRIO

LAGOINHA (CS DE LORÃO) CACHOEIRA (CS DE MARIA
MOURA) -LAGOA GRANDEMATUTINO ESCOLA
DA
LAGOA
DE TERTO-PONTO NOVOVEREDINHA-ESCOLA
DA
LAGOA DE TERTO
LAGOINHA (CS DE LORÃO) CACHOEIRA (CS DE MARIA
MOURA) -LAGOA GRANDEVESPERTINO ESCOLA
DA
LAGOA
DE TERTO-PONTO NOVOVEREDINHA-ESCOLA
DA
LAGOA DE TERTO

VEÍCULO (S)

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

R$ 2.450,00

R$ 24.500,00

R$ 2.450,00

R$ 24.500,00

KM DIÁRIA
VAN
64,876

VAN

64,876

2.1.1 O valor da presente Ata de Registro de Preços é o valor
ofertado pelo beneficiário para o lote 03 e 04 (Rota/Itinerário
03 e 03-A) resultante da licitação e constante da proposta
apresentada, que perfaz o valor global estimado para
10 (dez) meses de R$ 49.000,00 quarenta e nove mil
reais), conforme acima no quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
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integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
e. O registro do fornecedor será cancelado quando:
c. Descumprir as condições da ata de registro de preços
d. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
aceitável;
e. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
d. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
f. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
g. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
f. Por razão de interesse público; ou
g. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens f. e g., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
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inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
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11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

GILVAN GOTADO DA SILVA - MEI
CNPJ Nº 45.053.288/0001-09
GILVAN GOTADO DA SILVA
CPF Nº 009.336.835-61

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
FÁBIO VIEIRA DE OLIVEIRA - MEI sediada no Povoado das
Baixas – Zona Rural – Planalto – Bahia, CEP 45.190-000 email:
fabiovieiradeoliveira@yopmail.com
CNPJ
nº
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44.980.751/0001-97 neste ato representada pelo Sr Fábio
Vieira de Oliveira, portador do CPF nº 022.849.435-43, de
acordo com a classificação por ela alcançada e nas
quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no
Edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Ademais, as
especificações técnicas constantes do Processo, assim como
todas as obrigações e demais condições descritas no Edital,
no Termo de Referência, no Contrato e na Proposta de
Preços, integram esta Ata de Registro de Preços,
independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ROTA

TURNO

ITINERÁRIO

VEÍCULO (S)

4

MATUTINO

BAIXA DO LICO (CS DE
LOURA) -CS DE DETINHO DUAS VENDAS - SÃO PEDRO PLANALTO

ÔNIBUS

BAIXA DO LICO (CS DE
LOURA) -CS DE DETINHO DUAS VENDAS - SÃO PEDRO PLANALTO

ÔNIBUS

4-A

NOTURNO

QUILOMETRAGEM
DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

R$ 5.395,00

R$ 53.950,00

R$ 5.395,00

R$ 53.950,00

KM DIÁRIA
117,476
KM DIÁRIA
117,476

2.1.1 O valor da presente Ata de Registro de Preços é o valor
ofertado pelo beneficiário para o lote 05 e 06 (Rota/Itinerário
04 e 04-A) resultante da licitação e constante da proposta
apresentada, que perfaz o valor global estimado para
10 (dez) meses de R$ 107.900,00 (cento e sete mil e
novecentos reais), conforme acima no quadro geral.
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3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
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nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
e. O registro do fornecedor será cancelado quando:
h. Descumprir as condições da ata de registro de preços
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i. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
aceitável;
j. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste
se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
d. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
f. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
g. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
k. Por razão de interesse público; ou
l. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens f. e g., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
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penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
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10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO VIEIRA DE OLIVEIRA - MEI
CNPJ Nº 44.980.751/0001-97
FÁBIO VIEIRA DE OLIVEIRA
CPF Nº 022.849.435-43
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Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
_________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
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lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
ROBÉLIO SILVA MOURA – MEI, sediada na Rua Aloisio
Lacerda, 43 – Senhor do Bomfim – Planalto – Bahia, CEP
45.190-000 e-mail: robeliosilvamoura@yopmail.com CNPJ nº
44.986.231/0001-91 neste ato representada pelo Sr Robélio
Silva Moura, portador do CPF nº 573.223.845-04, de acordo
com a classificação por ela alcançada e nas quantidades
cotadas, atendendo as condições previstas no Edital,
sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Ademais, as
especificações técnicas constantes do Processo, assim como
todas as obrigações e demais condições descritas no Edital,
no Termo de Referência, no Contrato e na Proposta de
Preços, integram esta Ata de Registro de Preços,
independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ROTA

TURNO

ITINERÁRIO

VEÍCULO (S)

5

MATUTINO

ENTROCAMENTO DE LUCAIA PLANALTO

VAN

ENTROCAMENTO DE LUCAIA PLANALTO

VAN

5-A

VESPERTINO

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

R$ 2.600,00

R$ 26.000,00

R$ 2.600,00

R$ 26.000,00

KM DIÁRIA
50,74
KM DIÁRIA
50,74

2.1.1 O valor da presente Ata de Registro de Preços é o valor
ofertado pelo beneficiário para o lote 07 e 08 (Rota/Itinerário
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05 e 05-A)

resultante da licitação e constante da proposta
apresentada, que perfaz o valor global estimado para
10 (dez) meses de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil
reais), conforme acima no quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: C8XHM+VGEJAWNUBQ7GM0RQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
18 de Fevereiro de 2022
38 - Ano VI - Nº 1496

Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF 13.858.907/0001-38
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.

dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
e. O registro do fornecedor será cancelado quando:
m. Descumprir as condições da ata de registro de preços
n. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
aceitável;
o. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste
se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
d. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
f. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
g. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
p. Por razão de interesse público; ou
q. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens f. e g., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
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órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

ROBÉLIO SILVA MOURA – MEI
CNPJ Nº 44.986.231/0001-91
ROBÉLIO SILVA MOURA
CPF Nº 573.223.845-04

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
_________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
CARLITO PIRES DOS SANTOS – MEI, sediada na Fazenda
Bezerro – São Pedro – Zona Rural – Planalto – Bahia, CEP
45.190-000 e-mail: carlitopiresdossantos@outlook.com CNPJ nº
45.000.673/0001-33 neste ato representada pelo Sr Carlito
Pires dos Santos, portador do CPF nº 625.424.865-49, de
acordo com a classificação por ela alcançada e nas
quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no
Edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Ademais, as
especificações técnicas constantes do Processo, assim como
todas as obrigações e demais condições descritas no Edital,
no Termo de Referência, no Contrato e na Proposta de
Preços, integram esta Ata de Registro de Preços,
independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ROTA

TURNO

ITINERÁRIO

VEÍCULO (S)

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

6

MATUTINO

MASSARANDUBA (FAZ FARIAS) -

AUTOMÓVEL

KM DIÁRIA

R$ 2.400,00

R$ 24.000,00
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FAZ ÁGUA PRETA-SÃO PEDROESCOLA TANCREDO NEVES

14,08

2.1.1 O valor da presente Ata de Registro de Preços é o valor
ofertado pelo beneficiário para o lote 09 (Rota/Itinerário 06)
resultante da licitação e constante da proposta
apresentada, que perfaz o valor global estimado para
10 (dez) meses de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil
reais), conforme acima no quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
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nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
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comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
e. O registro do fornecedor será cancelado quando:
r. Descumprir as condições da ata de registro de preços
s. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
aceitável;
t. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste
se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
d. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
f. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
g. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
u. Por razão de interesse público; ou
v. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens f. e g., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
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significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
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vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
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Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

CARLITO PIRES DOS SANTOS – MEI
CNPJ Nº 45.000.673/0001-33
CARLITO PIRES DOS SANTOS
CPF Nº 625.424.865-49

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
_________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
RAILTON FERREIRA DO CARMO - MEI, sediada no Povoado
Pedra de Amolar – Zona Rural – Planalto – Bahia, CEP 45.190000 e-mail: railtonferreiradocarmo@yopmail.com CNPJ nº
44.982.673/0001-60 neste ato representada pelo Sr Railton
Ferreira do Carmo, portador do CPF nº 595.417.765-15, de
acordo com a classificação por ela alcançada e nas
quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no
Edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Ademais, as
especificações técnicas constantes do Processo, assim como
todas as obrigações e demais condições descritas no Edital,
no Termo de Referência, no Contrato e na Proposta de
Preços, integram esta Ata de Registro de Preços,
independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
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2.1

O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:

ROTA

TURNO

ITINERÁRIO

VEÍCULO (S)

7

MATUTINO

PEDRA DE AMOLAR (CS DE
RAILDO) -BARRAGEM DE JORGE

VAN

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

R$ 2.330,00

R$ 23.300,00

KM DIÁRIA
10,966

2.1.1 O valor da presente Ata de Registro de Preços é o valor
ofertado pelo beneficiário para o lote 10 (Rota/Itinerário 07)
resultante da licitação e constante da proposta
apresentada, que perfaz o valor global estimado para
10 (dez) meses de R$ 23.300,00 (vinte e três mil e
trezentos reais), conforme acima no quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
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5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: C8XHM+VGEJAWNUBQ7GM0RQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Planalto

Sexta-feira
18 de Fevereiro de 2022
53 - Ano VI - Nº 1496

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF 13.858.907/0001-38
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.

registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
e. O registro do fornecedor será cancelado quando:
w. Descumprir as condições da ata de registro de preços
x. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
aceitável;
y. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste
se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
d. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
f. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
g. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
z. Por razão de interesse público; ou
aa.
A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens f. e g., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
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observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
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9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: C8XHM+VGEJAWNUBQ7GM0RQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
18 de Fevereiro de 2022
56 - Ano VI - Nº 1496

Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF 13.858.907/0001-38
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.

houver).
14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

RAILTON FERREIRA DO CARMO – MEI
CNPJ Nº 44.982.673/0001-60
RAILTON FERREIRA DO CARMO
CPF Nº 595.417.765-15

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
_________________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
REGINALDO SILVA FERREIRA - MEI, sediada no Povoado
Riachinho Barra do Rio – Zona Rural – Planalto – Bahia, CEP
45.190-000 e-mail: reginaldosilvaferreira@yopmail.com CNPJ nº
44.997.786/0001-39 neste ato representada pelo Sr Reginaldo
Silva Ferreira, portador do CPF nº 054.982.275-58, de acordo
com a classificação por ela alcançada e nas quantidades
cotadas, atendendo as condições previstas no Edital,
sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Ademais, as
especificações técnicas constantes do Processo, assim como
todas as obrigações e demais condições descritas no Edital,
no Termo de Referência, no Contrato e na Proposta de
Preços, integram esta Ata de Registro de Preços,
independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
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1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ROTA

TURNO

8

MATUTINO

ITINERÁRIO

VEÍCULO (S)

KM DIÁRIA

INGAZEIRA (CS DE FERNANDÃO)
-ESC HERMÍNIO XAVIER
AUTOMÓVEL
AMORIM

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

R$ 2.230,00

R$ 22.300,00

13,406

2.1.1 O valor da presente Ata de Registro de Preços é o valor
ofertado pelo beneficiário para o lote 11 (Rota/Itinerário 08)
resultante da licitação e constante da proposta
apresentada, que perfaz o valor global estimado para
10 (dez) meses de R$ 22.300,00 (vinte e dois mil e
trezentos reais), conforme acima no quadro geral.
3 DO CADASTRO RESERVA
3.1 Se houver empresa participante do certame licitatório que
aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo mesmo
preço do 1º classificado na licitação, esta integrará como
Cadastro de Reserva, podendo fornecer o referido item
apenas nas hipóteses de exclusão do fornecedor
classificado em primeiro lugar, de acordo com previsão
constante da legislação pertinente.
3.2 As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua documentação
habilitatória, analisada, para fins de aceitação e habilitação,
quando houver necessidade de contratação de fornecedor
remanescente, nas hipóteses mencionadas.
4 DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
4.1 Os detentores dos preços registrados deverão cumprir o
compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de Convite e
seus anexos, e cumprir, integralmente, todas as cláusulas
e condições constantes dos contratos ou instrumentos
equivalentes porventura firmados, sob pena de revogação
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da presente Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das
aplicações das penalidades cabíveis.
5 DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
5.1 A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t . Mínima),
sendo facultado ao fornecedor beneficiário da ata aceitar
contratações em quantidades inferiores.
5.2 Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s) nesta
Ata deverá ser assinado CONTRATO específico.
5.2.1 Apenas será assinado contrato, quando da efetiva
disponibilidade de recursos orçamentários para pagamento
dos encargos dele decorrentes, no exercício em curso,
sendo que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
5.2.2 Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s) nesta
Ata, também poderá ser emitidas somente Notas de
Empenho, sem a emissão de contrato, contudo, terão força
de contrato, conforme previsto no art. 62, caput c/c §4º do
mesmo artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6 DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
6.1 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados
nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de
que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
7 DA REVISÃO E CANCELAMENTO
7.1 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência
de eventual redução dos preços praticados no mercado ou
de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo ao
órgão gerenciador promover as negociações junto ao(s)
fornecedor(es).
7.2 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço
praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão
gerenciador
convocará
o(s)
fornecedor(es)
para
negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados
pelo mercado.
7.3 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor
praticado pelo mercado será liberado do compromisso
assumido, sem aplicação de penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
7.3.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a
comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e
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sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados; e
7.3.2 Convocar os demais fornecedores para assegurar igual
oportunidade de negociação.
7.4 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador
deverá proceder à revogação desta ata de registro de
preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.
7.5 O registro do fornecedor será cancelado quando:
7.6 Descumprir as condições da ata de registro de preços
7.7 Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente
no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
aceitável;
7.8 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
7.9 Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
7.10 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos
itens “a”, “b” e “d” será formalizado por despacho do
órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
7.11 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por
fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força
maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:
8 Por razão de interesse público; ou
9 A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens j. e k., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
10 DAS SANÇÕES
10.1 No caso de descumprimento total ou parcial de qualquer
das obrigações assumidas nesta Ata de Registro de
Preços, o Órgão Gerenciador poderá, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, e observado o devido
processo legal, aplicar ao FORNECEDOR REGISTRADO
as seguintes sanções administrativas, segundo a gravidade
da falta cometida:
10.1.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas
que não acarretem prejuízos significativos;
10.1.2 Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento) a 0,5%
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(cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado
(cuja justificativa não seja acatada pelo Órgão Gerenciador)
sobre o valor da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da sanção)
ou cancelamento da Ata, com as penalidades daí
decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
10.1.3 Suspensão temporária de participar em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo
não superior a 2 (dois) anos;
10.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
FORNECEDOR REGISTRADO ressarcir a Administração
pelos prejuízos causados;
10.2 A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
10.3 É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
11 DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
11.2 As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
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que eventualmente aderirem.
12 DA VALIDADE DA ATA
12.1
A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
13 DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
14 As condições gerais do fornecimento do produto ou prestação
de serviços, tais como os prazos para entrega e recebimento
do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor
registrado, sanções e demais condições de ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referência, na minuta
de contrato, no Edital da Licitação e na legislação citada em
epígrafe.
15 DA DIVULGAÇÃO
15.1A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços
na imprensa oficial, que é condição indispensável para
sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador
até o - quinto dia útil do mês seguinte a o de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias
daquela data.
15.2Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
15.3Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
16 DO FORO
16.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para dirimir
as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

REGINALDO SILVA FERREIRA – MEI
CNPJ Nº 44.997.786/0001-39
REGINALDO SILVA FERREIRA
CPF Nº 054.982.275-58

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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TESTEMUNHAS:
__________________________________
__________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
AGNALDO BARBOSA BARRA - MEI, sediada no Povoado do
Jataí II – Zona Rural – Planalto – Bahia, CEP 45.190-000 eagnaldobarbosabarra@yopmail.com
CNPJ
nº
mail:
44.978.671/0001-05 neste ato representada pelo Sr Agnaldo
Barbosa Barra, portador do CPF nº 452.554.075-34, de acordo
com a classificação por ela alcançada e nas quantidades
cotadas, atendendo as condições previstas no Edital,
sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Ademais, as
especificações técnicas constantes do Processo, assim como
todas as obrigações e demais condições descritas no Edital,
no Termo de Referência, no Contrato e na Proposta de
Preços, integram esta Ata de Registro de Preços,
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independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ROTA

TURNO

ITINERÁRIO

VEÍCULO (S)

9

MATUTINO

JATAÍ- ESC JOÃO OTÁVIO DE
ALMEIDA

AUTOMÓVEL

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

R$ 2.100,00

R$ 21.000,00

KM DIÁRIA
12,822

2.1.1 O valor da presente Ata de Registro de Preços é o valor
ofertado pelo beneficiário para o lote 12 (Rota/Itinerário 09)
resultante da licitação e constante da proposta
apresentada, que perfaz o valor global estimado para
10 (dez) meses de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais),
conforme acima no quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
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4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
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praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
e. O registro do fornecedor será cancelado quando:
f. Descumprir as condições da ata de registro de preços
g. Não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente
no
prazo
estabelecido
pela
Administração, sem justificativa aceitável;
h. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na
hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado; ou
i. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o
proibido
de
celebrar
contrato
administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)
participante(s).
j. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
k. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
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por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
l. Por razão de interesse público; ou
m. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens j. e k., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
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da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: C8XHM+VGEJAWNUBQ7GM0RQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Planalto

Sexta-feira
18 de Fevereiro de 2022
69 - Ano VI - Nº 1496

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF 13.858.907/0001-38
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.

13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

AGNALDO BARBOSA BARRA - MEI
CNPJ Nº 44.978.671/0001-05
AGNALDO BARBOSA BARRA
CPF Nº 452.554.075-34

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
_________________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
PEDRO GEAN CRUZ DOS SANTOS - MEI, sediada na
Fazenda Lagoa São Pedro na Região Laginha – Zona Rural –
Planalto
–
Bahia,
CEP
45.190-000
e-mail:
pedrogeancruzdossantos@yopmail.com CNPJ nº 44.996.790/000182 neste ato representada pelo Sr Pedro Gean Cruz dos
Santos, portador do CPF nº 032.044.065-63, de acordo com a
classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas,
atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as
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partes as normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alterações, Ademais, as especificações
técnicas constantes do Processo, assim como todas as
obrigações e demais condições descritas no Edital, no Termo
de Referência, no Contrato e na Proposta de Preços, integram
esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ROTA

TURNO

ITINERÁRIO

VEÍCULO (S)

11

MATUTINO

LAGINHA(VALDIVINO)-LAGINHA
(CS DI) -ENTRADA DA
LAGINHA(BALDIAÇÃO)

VAN

LAGINHA(VALDIVINO)-LAGINHA
(CS DÉ•I) -ENTRADA DA
LAGINHA-ESC HERMÍNIO
XAVIER AMORIM

VAN

17

MATUTINO

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

R$ 2.200,00

R$ 22.000,00

R$ 2.540,00

R$ 25.400,00

KM DIÁRIA
7,39
KM DIÁRIA
21,166

2.1.1 O valor da presente Ata de Registro de Preços é o valor
ofertado pelo beneficiário para o lote 14 e 22 (Rota/Itinerário
11 e 17) resultante da licitação e constante da proposta
apresentada, que perfaz o valor global estimado para
10 (dez) meses de R$ 47.400,00 (quarenta e sete mil e
quatrocentos reais), conforme acima no quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: C8XHM+VGEJAWNUBQ7GM0RQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
18 de Fevereiro de 2022
72 - Ano VI - Nº 1496

Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF 13.858.907/0001-38
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.

de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
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a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
e. O registro do fornecedor será cancelado quando:
f. Descumprir as condições da ata de registro de preços
g. Não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente
no
prazo
estabelecido
pela
Administração, sem justificativa aceitável;
h. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na
hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado; ou
i. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o
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proibido
de
celebrar
contrato
administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)
participante(s).
j. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
k. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
l. Por razão de interesse público; ou
m. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens j. e k., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
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inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
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11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

PEDRO GEAN CRUZ DOS SANTOS – MEI
CNPJ Nº 44.996.790/0001-82
PEDRO GEAN CRUZ DOS SANTOS
CPF Nº 032.044.065-63

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
ADENILTON DE ALMEIDA COSTA - MEI, sediada no Povoado
Pedra do Amolar – Zona Rural – Planalto – Bahia, CEP 45.190000 e-mail: adeniltondealmeidacosta@yopmail.com CNPJ
nº
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45.051.894/0001-87 neste ato representada pelo Sr Adenilton
de Almeida Costa, portador do CPF nº 013.306.195-79, de
acordo com a classificação por ela alcançada e nas
quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no
Edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Ademais, as
especificações técnicas constantes do Processo, assim como
todas as obrigações e demais condições descritas no Edital,
no Termo de Referência, no Contrato e na Proposta de
Preços, integram esta Ata de Registro de Preços,
independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
16.1.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ROTA

TURNO

ITINERÁRIO

VEÍCULO (S)

12

MATUTINO

PEDRA DE AMOLAR (CS DE
RAILDO) -ESC DA PEDRA DE
AMOLAR

AUTOMÓVEL

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

R$ 2.100,00

R$ 21.000,00

KM DIÁRIA
3,31

16.1.2 O valor da presente Ata de Registro de Preços é o valor
ofertado pelo beneficiário para o lote 15 (Rota/Itinerário 12)
resultante da licitação e constante da proposta
apresentada, que perfaz o valor global estimado para
10 (dez) meses de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais),
conforme acima no quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
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fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
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6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
e. O registro do fornecedor será cancelado quando:
17 Descumprir as condições da ata de registro de preços
18 Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
aceitável;
19 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste
se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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d. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
f. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
g. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
h. Por razão de interesse público; ou
i. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens f. e g., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
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inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.

Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: C8XHM+VGEJAWNUBQ7GM0RQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Planalto

Sexta-feira
18 de Fevereiro de 2022
83 - Ano VI - Nº 1496

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF 13.858.907/0001-38
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.

11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

ADENILTON DE ALMEIDA COSTA - MEI
CNPJ Nº 45.051.894/0001-87
ADENILTON DE ALMEIDA COSTA
CPF Nº 013.306.195-79

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
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ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
ALEXANDRE SOUZA DA ROCHA - MEI, sediada no Povoado
das Baixas – Zona Rural – Planalto – Bahia, CEP 45.190-000
e-mail:
alexandresouzadarocha@outlook.com
CNPJ
nº
44.973.788/0001-98 neste ato representada pelo Sr Alexandre
Souza da Rocha, portador do CPF nº 046.242.745-55, de
acordo com a classificação por ela alcançada e nas
quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no
Edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Ademais, as
especificações técnicas constantes do Processo, assim como
todas as obrigações e demais condições descritas no Edital,
no Termo de Referência, no Contrato e na Proposta de
Preços, integram esta Ata de Registro de Preços,
independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1
O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as .demais condições ofertadas na(s) proposta(s)
são as que seguem:
ROTA

TURNO

ITINERÁRIO

VEÍCULO (S)

14

MATUTINO

RIACHO DO CAMILO (CS DE NI) ESC DUAS VENDAS - SÃO PEDRO PLANALTO

VAN

RIACHO DO CAMILO (CS DE NI) ESC DUAS VENDAS - SÃO PEDRO PLANALTO

VAN

14 - A

NOTURNO

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

R$ 3.800,00

R$ 38.000,00

R$ 3.800,00

R$ 38.000,00

KM DIÁRIA
45,18
KM DIÁRIA
45,18

2.1.1 O valor da presente Ata de Registro de Preços é o valor
ofertado pelo beneficiário para o lote 17 e 18 (Rota/Itinerário
14 e 14-A) resultante da licitação e constante da proposta
apresentada, que perfaz o valor global estimado para
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10 (dez) meses de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil
reais), conforme acima no quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
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respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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e.
f.
g.

O registro do fornecedor será cancelado quando:
Descumprir as condições da ata de registro de preços
Não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
h. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou
i.
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
j. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
k. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
l. Por razão de interesse público; ou
m. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens j. e k., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
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Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: C8XHM+VGEJAWNUBQ7GM0RQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
18 de Fevereiro de 2022
90 - Ano VI - Nº 1496

Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF 13.858.907/0001-38
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.

que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE

ALEXANDRE SOUZA DA ROCHA – MEI
CNPJ Nº 44.973.788/0001-98
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PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE SOUZA DA ROCHA
CPF Nº 046.242.745-55

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
_________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
MARCOS NOGUEIRA DOS SANTOS - MEI, sediada na Rua F.
Soares, 26 - Soares – Planalto – Bahia, CEP 45.190-000 email:
marcosnogueiradossantos@yopmail.com
CNPJ
nº
44.987.898/0001-09 neste ato representada pelo Sr Marcos
Nogueira dos Santos, portador do CPF nº 012.312.975-30, de
acordo com a classificação por ela alcançada e nas
quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no
Edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Ademais, as
especificações técnicas constantes do Processo, assim como
todas as obrigações e demais condições descritas no Edital,
no Termo de Referência, no Contrato e na Proposta de
Preços, integram esta Ata de Registro de Preços,
independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ROTA

TURNO

ITINERÁRIO

VEÍCULO (S)

15

MATUTINO

CASA DE BENVINDA (LAG NOVA)
-RUFINO-CRICIÚMA-LAGOA
NOVA (CS DE JOÃO) -CASA DE
NATÁLIACEDRO-PLANALTO

VAN

CASA DE BENVINDA (LAG NOVA)

VAN

15 - A

VESPERTINO

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

R$ 3.100,00

R$ 31.000,00

R$ 3.100,00

R$ 31.000,00

KM DIÁRIA
121,34
KM DIÁRIA
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-RUFINO-CRICIÚMA-LAGOA
NOVA (CS DE JOÃO) -CASA DE
NATÁLIACEDRO-PLANALTO

121,34

2.1.1 O valor da presente Ata de Registro de Preços é o valor
ofertado pelo beneficiário para o lote 19 e 20 (Rota/Itinerário
15 e 15-A) resultante da licitação e constante da proposta
apresentada, que perfaz o valor global estimado para
10 (dez) meses de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil
reais), conforme acima no quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
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nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
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comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
e. O registro do fornecedor será cancelado quando:
f. Descumprir as condições da ata de registro de preços
g. Não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
h. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou
i.
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
j. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
k. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
l. Por razão de interesse público; ou
m. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens j. e k., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
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significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
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vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
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Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS NOGUEIRA DOS SANTOS - MEI
CNPJ Nº 44.987.898/0001-09
MARCOS NOGUEIRA DOS SANTOS
CPF Nº 012.312.975-30

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
_________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
DANIEL ALVES DA CUNHA - MEI, sediada no Povoado Lagoa
Dantas – Zona Rural – Planalto – Bahia, CEP 45.190-000 email:
danielalvesdacunhasilva@gmail.com
CNPJ
nº
45.014.863/0001-56 neste ato representada pelo Sr Daniel
Alves da Cunha, portador do CPF nº 863.166.005-18, de
acordo com a classificação por ela alcançada e nas
quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no
Edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Ademais, as
especificações técnicas constantes do Processo, assim como
todas as obrigações e demais condições descritas no Edital,
no Termo de Referência, no Contrato e na Proposta de
Preços, integram esta Ata de Registro de Preços,
independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
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ROTA

TURNO

ITINERÁRIO

VEÍCULO (S)

19

VESPERTINO

JACÓ (BAR DO MIL) -POÇO
D’ANTAS (JOÃO BURRALHOESC LAGOA DO MORRO

VAN

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

R$ 3.640,00

R$ 36.400,00

KM DIÁRIA
13,124

2.1.1 O valor da presente Ata de Registro de Preços é o valor
ofertado pelo beneficiário para o lote 24 (Rota/Itinerário 19)
resultante da licitação e constante da proposta
apresentada, que perfaz o valor global estimado para
10 (dez) meses de R$ 36.400,00 (trinta e seis mil e
quatrocentos reais), conforme acima no quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
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CERTIFICAÇÃO DIGITAL: C8XHM+VGEJAWNUBQ7GM0RQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Planalto

Sexta-feira
18 de Fevereiro de 2022
101 - Ano VI - Nº 1496

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF 13.858.907/0001-38
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.

Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
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caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
e. O registro do fornecedor será cancelado quando:
f. Descumprir as condições da ata de registro de preços
g. Não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
h. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou
i.
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
j. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
k. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
l. Por razão de interesse público; ou
m. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens j. e k., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
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CERTIFICAÇÃO DIGITAL: C8XHM+VGEJAWNUBQ7GM0RQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Planalto

Sexta-feira
18 de Fevereiro de 2022
103 - Ano VI - Nº 1496

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF 13.858.907/0001-38
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.

falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
14. DO FORO
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE

DANIEL ALVES DA CUNHA – MEI
CNPJ Nº 45.014.863/0001-56
DANIEL ALVES DA CUNHA
CPF Nº 863.166.005-18

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
_________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
MARINEIDE BRITO DE SOUSA - MEI, sediada no Povoado do
Parafuso – Zona Rural – Planalto – Bahia, CEP 45.190-000 email:
marineidebritodesousa@yopmail.com
CNPJ
nº
44.997.846/0001-13 neste ato representada pela Sra Marineide
Brito de Sousa, portadora do CPF nº 067.301.805-95, de
acordo com a classificação por ela alcançada e nas
quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no
Edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Ademais, as
especificações técnicas constantes do Processo, assim como
todas as obrigações e demais condições descritas no Edital,
no Termo de Referência, no Contrato e na Proposta de
Preços, integram esta Ata de Registro de Preços,
independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ROTA

TURNO

ITINERÁRIO

VEÍCULO (S)

20

MATUTINO

TERRA BRANCA (CS DE GENESSI) ESC HERMÍNIO XAVIER AMORIM

AUTOMÓVEL

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

R$ 1.800,00

R$ 18.000,00

KM DIÁRIA
10,842

2.1.1 O valor da presente Ata de Registro de Preços é o valor
ofertado pelo beneficiário para o lote 25 (Rota/Itinerário 20)
resultante da licitação e constante da proposta
apresentada, que perfaz o valor global estimado para
10 (dez) meses de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais),
conforme acima no quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
e. O registro do fornecedor será cancelado quando:
f. Descumprir as condições da ata de registro de preços
g. Não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
h. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou
i.
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
j. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
k. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
l. Por razão de interesse público; ou
m. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens j. e k., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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penalidades decorrentes do descumprimento
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.

do

9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

MARINEIDE BRITO DE SOUSA – MEI
CNPJ Nº 44.997.846/0001-13
MARINEIDE BRITO DE SOUSA
CPF Nº 067.301.805-95

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
_________________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
WANDERLLAN TEIXEIRA OLIVEIRA - MEI, sediada no
Povoado Baixa do Facão – Zona Rural – Planalto – Bahia, CEP
45.190-000 e-mail: wanderllanteixeira@yopmail.com CNPJ nº
44.997.191/0001-83 neste ato representada pelo Sr
Wanderllan Teixeira Oliveira, portador do CPF nº 088.666.03511, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas
quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no
Edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Ademais, as
especificações técnicas constantes do Processo, assim como
todas as obrigações e demais condições descritas no Edital,
no Termo de Referência, no Contrato e na Proposta de
Preços, integram esta Ata de Registro de Preços,
independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ROTA

TURNO

ITINERÁRIO

VEÍCULO (S)

21

MATUTINO

CORUJA (CS DE CELSO) -ESCOLA
DA BAIXA DO FACÃO

VAN

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

R$ 3.700,00

R$ 37.000,00

KM DIÁRIA
10,682

2.1.1 O valor da presente Ata de Registro de Preços é o valor
ofertado pelo beneficiário para o lote 26 (Rota/Itinerário 21)
resultante da licitação e constante da proposta
apresentada, que perfaz o valor global estimado para
10 (dez) meses de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais),
conforme acima no quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
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superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
e. O registro do fornecedor será cancelado quando:
f. Descumprir as condições da ata de registro de preços
g. Não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
h. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou
i.
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
j. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
k. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
l. Por razão de interesse público; ou
m. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens j. e k., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
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fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
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realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
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b.

Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

WANDERLLAN TEIXEIRA OLIVEIRA - MEI
CNPJ Nº 44.997.191/0001-83
WANDERLLAN TEIXEIRA OLIVEIRA
CPF Nº 088.666.035-11

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
_________________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
RAFAEL OLIVEIRA GOMES - MEI, sediada na Rua Lar Bela
Vista - Centro – Planalto – Bahia, CEP 45.190-000 e-mail:
rafaeloliveiragomes@yopmail.com
CNPJ nº 44.980.234/0001-18
neste ato representada pelo Sr Rafael Oliveira Gomes,
portador do CPF nº 046.142.955-17, de acordo com a
classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas,
atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as
partes as normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alterações, Ademais, as especificações
técnicas constantes do Processo, assim como todas as
obrigações e demais condições descritas no Edital, no Termo
de Referência, no Contrato e na Proposta de Preços, integram
esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição.
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1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ROTA

TURNO

ITINERÁRIO

VEÍCULO (S)

22

MATUTINO

ENTROCAMENTO - FAZ GILMAR FAZ DR. EVANDRO - LUCAIA

VAN

ENTROCAMENTO - FAZ GILMAR FAZ DR. EVANDRO - LUCAIA

VAN

22 - A

VESPERTINO

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

R$ 3.800,00

R$ 38.000,00

R$ 3.800,00

R$ 38.000,00

KM DIÁRIA
70,72
KM DIÁRIA
70,72

2.1.1 O valor da presente Ata de Registro de Preços é o valor
ofertado pelo beneficiário para o lote 27 e 28 (Rota/Itinerário
22 e 22-A) resultante da licitação e constante da proposta
apresentada, que perfaz o valor global estimado para
10 (dez) meses de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil
reais), conforme acima no quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
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hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
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decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
e. O registro do fornecedor será cancelado quando:
f. Descumprir as condições da ata de registro de preços
g. Não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
h. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou
i.
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
j. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
k. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
l. Por razão de interesse público; ou
m. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens j. e k., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: C8XHM+VGEJAWNUBQ7GM0RQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Planalto

Sexta-feira
18 de Fevereiro de 2022
125 - Ano VI - Nº 1496

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF 13.858.907/0001-38
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.

reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.

Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: C8XHM+VGEJAWNUBQ7GM0RQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
18 de Fevereiro de 2022
126 - Ano VI - Nº 1496

Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF 13.858.907/0001-38
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.

13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

RAFAEL OLIVEIRA GOMES – MEI
CNPJ Nº 44.980.234/0001-18
RAFAEL OLIVEIRA GOMES
CPF Nº 046.142.955-17

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
_________________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
IRISVALDO DIAS PEREIRA - MEI, sediada no Povoado
Parafuso – Zona Rural – Planalto – Bahia, CEP 45.190-000 email:
irisvaldodiaspereira@yopmail.com
CNPJ
nº
44.999.087/0001-28 neste ato representada pelo Sr Irisvaldo
Dias Pereira, portador do CPF nº 046.738.495-90, de acordo
com a classificação por ela alcançada e nas quantidades
cotadas, atendendo as condições previstas no Edital,
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sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Ademais, as
especificações técnicas constantes do Processo, assim como
todas as obrigações e demais condições descritas no Edital,
no Termo de Referência, no Contrato e na Proposta de
Preços, integram esta Ata de Registro de Preços,
independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ROTA

TURNO

ITINERÁRIO

VEÍCULO (S)

23

MATUTINO

NETO RIPE (LADEIRA DA PEDRA) ESC HERMÍNIO XAVIER AMORIM

AUTOMÓVEL

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

R$ 1.600,00

R$ 16.000,00

KM DIÁRIA
9,312

2.1.1 O valor da presente Ata de Registro de Preços é o valor
ofertado pelo beneficiário para o lote 29 (Rota/Itinerário 23)
resultante da licitação e constante da proposta
apresentada, que perfaz o valor global estimado para
10 (dez) meses de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais),
conforme acima no quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
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b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
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acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
e. O registro do fornecedor será cancelado quando:
f. Descumprir as condições da ata de registro de preços
g. Não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
h. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou
i.
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
j. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
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nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
k. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
l. Por razão de interesse público; ou
m. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens j. e k., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
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(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
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do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

IRISVALDO DIAS PEREIRA - MEI
CNPJ Nº 44.999.087/0001-28
IRISVALDO DIAS PEREIRA
CPF Nº 046.738.495-90

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
_________________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
IRANILDO DOS SANTOS CAMPOS - MEI, sediada na Fazenda
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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Lagoa do Mocó – Zona Rural – Planalto – Bahia, CEP 45.190CNPJ nº
000 e-mail: iranildodossantoscampos@yopmail.com
45.001.917/0001-49 neste ato representada pelo Sr Iranildo
dos Santos Campos, portador do CPF nº 087.171.695-00, de
acordo com a classificação por ela alcançada e nas
quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no
Edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Ademais, as
especificações técnicas constantes do Processo, assim como
todas as obrigações e demais condições descritas no Edital,
no Termo de Referência, no Contrato e na Proposta de
Preços, integram esta Ata de Registro de Preços,
independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ROTA

TURNO

ITINERÁRIO

VEÍCULO (S)

25

MATUTINO

CASA DE DELMIRO (RIACHO DO
RANCHO) -ENTRADA DO MOCÓ

AUTOMÓVEL

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

R$ 1.210,00.

R$ 12.100,00

KM DIÁRIA
4,846

2.1.1 O valor da presente Ata de Registro de Preços é o valor
ofertado pelo beneficiário para o lote 31 (Rota/Itinerário 25)
resultante da licitação e constante da proposta
apresentada, que perfaz o valor global estimado para
10 (dez) meses de R$ 12.100,00 (doze mil e cem reais),
conforme acima no quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
e. O registro do fornecedor será cancelado quando:
f. Descumprir as condições da ata de registro de preços
g. Não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
h. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: C8XHM+VGEJAWNUBQ7GM0RQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
18 de Fevereiro de 2022
138 - Ano VI - Nº 1496

Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF 13.858.907/0001-38
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.

deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou
i.
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
j. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
k. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
l. Por razão de interesse público; ou
m. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens j. e k., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
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14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

IRANILDO DOS SANTOS CAMPOS – MEI
CNPJ Nº 45.001.917/0001-49
IRANILDO DOS SANTOS CAMPOS
CPF Nº 087.171.695-00

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
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__________________________________
_________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: C8XHM+VGEJAWNUBQ7GM0RQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
18 de Fevereiro de 2022
142 - Ano VI - Nº 1496

Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF 13.858.907/0001-38
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.

CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
LEONARDO SANTOS PEREIRA - MEI, sediada no KM 15
CCS2 – Zona Rural – Planalto – Bahia, CEP 45.190-000 email: leonardosantospereira@yopmail.com
CNPJ nº
44.999.390/0001-20 neste ato representada pelo Sr Leonardo
Santos Pereira, portador do CPF nº 063.414.695-51, de acordo
com a classificação por ela alcançada e nas quantidades
cotadas, atendendo as condições previstas no Edital,
sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Ademais, as
especificações técnicas constantes do Processo, assim como
todas as obrigações e demais condições descritas no Edital,
no Termo de Referência, no Contrato e na Proposta de
Preços, integram esta Ata de Registro de Preços,
independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ROTA

TURNO

ITINERÁRIO

VEÍCULO (S)

26

NOTURNO

MORRO PRETO - PONTO 10

AUTOMÓVEL

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

R$ 1.210,00

R$ 12.100,00

KM DIÁRIA
8,176

2.1.1 O valor da presente Ata de Registro de Preços é o valor
ofertado pelo beneficiário para o lote 32 (Rota/Itinerário 26)
resultante da licitação e constante da proposta
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apresentada, que perfaz o valor global estimado para
10 (dez) meses de R$ 12.100,00 (doze mil e cem reais),
conforme acima no quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
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para obtenção da contratação mais vantajosa.
O registro do fornecedor será cancelado quando:
Descumprir as condições da ata de registro de preços
Não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
h. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou
i.
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
j. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
k. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
l. Por razão de interesse público; ou
m. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens j. e k., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
e.
f.
g.

8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
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limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
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independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

LEONARDO SANTOS PEREIRA - MEI
CNPJ Nº 44.999.390/0001-20
LEONARDO SANTOS PEREIRA
CPF Nº 063.414.695-51

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
_________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
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MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
WESLEY OLIVEIRA DOS SANTOS - MEI, sediada no Povoado
Brejo Verde – Zona Rural – Planalto – Bahia, CEP 45.190-000
e-mail: wesleyoliveiradossantos@yopmail.com
CNPJ nº
45.004.111/0001-04 neste ato representada pelo Sr Leonardo
Santos Pereira, portador do CPF nº 093.233.185-82, de acordo
com a classificação por ela alcançada e nas quantidades
cotadas, atendendo as condições previstas no Edital,
sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Ademais, as
especificações técnicas constantes do Processo, assim como
todas as obrigações e demais condições descritas no Edital,
no Termo de Referência, no Contrato e na Proposta de
Preços, integram esta Ata de Registro de Preços,
independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ROTA

TURNO

ITINERÁRIO

VEÍCULO (S)

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL
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27

MATUTINO

BREJO VERDE(CASSI)-ARAS DO
GORDIN-BREJINHO (CS DE
NILDA) -CARATINGA (CS DE
CARLITO) -ESC
HERMÍNIO XAVIER AMORIM

KM DIÁRIA
VAN

R$ 4.800,00

R$ 48.000,00

35,198

2.1.1 O valor da presente Ata de Registro de Preços é o valor
ofertado pelo beneficiário para o lote 33 (Rota/Itinerário 27)
resultante da licitação e constante da proposta
apresentada, que perfaz o valor global estimado para
10 (dez) meses de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil
reais), conforme acima no quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
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Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
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caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
e. O registro do fornecedor será cancelado quando:
f. Descumprir as condições da ata de registro de preços
g. Não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
h. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou
i.
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
j. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
k. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
l. Por razão de interesse público; ou
m. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens j. e k., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
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falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
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administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
14. DO FORO
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a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

WESLEY OLIVEIRA DOS SANTOS - MEI
CNPJ Nº 45.004.111/0001-04
LEONARDO SANTOS PEREIRA
CPF Nº 093.233.185-82

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
_________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
JILVANO ANDRADE NOLASCO - MEI, sediada na Rua
Tiradentes, 61 - Centro – Planalto – Bahia, CEP 45.190-000 email:
jilvanoandradenolasco@yopmail.com
CNPJ
nº
44.973.486/0001-10 neste ato representada pelo Sr Jilvano
Andrade Nolasco, portador do CPF nº 952.717.405-87, de
acordo com a classificação por ela alcançada e nas
quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no
Edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Ademais, as
especificações técnicas constantes do Processo, assim como
todas as obrigações e demais condições descritas no Edital,
no Termo de Referência, no Contrato e na Proposta de
Preços, integram esta Ata de Registro de Preços,
independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
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2.1

O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:

ROTA

TURNO

ITINERÁRIO

VEÍCULO (S)

28

MATUTINO

CAMPO DO CASTILIANO - BAR DE
CHOLA - VEREDA NOVA OTAVIANO CRUZ - PLANALTO

ÔNIBUS

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

R$ 4.530,00

R$ 45.300,00

KM DIÁRIA
43,76

2.1.1 O valor da presente Ata de Registro de Preços é o valor
ofertado pelo beneficiário para o lote 34 (Rota/Itinerário 28)
resultante da licitação e constante da proposta
apresentada, que perfaz o valor global estimado para
10 (dez) meses de R$ 45.300,00 (quarenta e cinco mil e
trezentos reais), conforme acima no quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
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5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
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registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
e. O registro do fornecedor será cancelado quando:
f. Descumprir as condições da ata de registro de preços
g. Não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
h. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou
i.
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
j. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
k. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
l. Por razão de interesse público; ou
m. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens j. e k., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
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observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
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9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
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houver).
14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

JILVANO ANDRADE NOLASCO – MEI
CNPJ Nº 44.973.486/0001-10
JILVANO ANDRADE NOLASCO
CPF Nº 952.717.405-87

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
_________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2022
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
FERNANDA CAETITE SOUZA DOS SANTOS - MEI, sediada
Povoado Lucaia, 210-A – Zona Rural – Planalto – Bahia, CEP
45.190-000 e-mail: fernandacaetitesouza@yopmail.com CNPJ nº
44.980.751/0001-97 neste ato representada pela Sra Fernanda
Caetite Souza dos Santos, portador do CPF nº 046.214.32524, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas
quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no
Edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Ademais, as
especificações técnicas constantes do Processo, assim como
todas as obrigações e demais condições descritas no Edital,
no Termo de Referência, no Contrato e na Proposta de
Preços, integram esta Ata de Registro de Preços,
independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
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facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ROTA

TURNO

ITINERÁRIO

VEÍCULO (S)

29

MATUTINO

DOZA CRUZ - LUCAIA

AUTOMÓVEL

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

R$ 2.520,00

R$ 25.200,00

KM DIÁRIA
20,966

2.1.1 O valor da presente Ata de Registro de Preços é o valor
ofertado pelo beneficiário para o lote 35 (Rota/Itinerário 29)
resultante da licitação e constante da proposta
apresentada, que perfaz o valor global estimado para
10 (dez) meses de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e
duzentos reais), conforme acima no quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
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firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
e. O registro do fornecedor será cancelado quando:
f. Descumprir as condições da ata de registro de preços
g. Não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
h. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou
i.
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
j. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
k. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
l. Por razão de interesse público; ou
m. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens j. e k., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
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a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
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c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
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c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDA CAETITE SOUZA DOS SANTOS - ME
CNPJ Nº 44.980.751/0001-97
FERNANDA CAETITE SOUZA DOS SANTOS CPF Nº
046.214.325-24

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
_________________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
LEANDRO TEIXEIRA DA SILVA - MEI, sediada Povoado
Riachinho II – Zona Rural – Planalto – Bahia, CEP 45.190-000
e-mail:
leandroteixeiradasilva@yopmail.com
CNPJ
nº
44.978.474/0001-88 neste ato representada pelo Sr Leandro
Teixeira da Silva, portador do CPF nº 053.768.465-47, de
acordo com a classificação por ela alcançada e nas
quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no
Edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Ademais, as
especificações técnicas constantes do Processo, assim como
todas as obrigações e demais condições descritas no Edital,
no Termo de Referência, no Contrato e na Proposta de
Preços, integram esta Ata de Registro de Preços,
independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ROTA

TURNO

31

MATUTINO

39

MATUTINO

ITINERÁRIO

VEÍCULO (S)

KM DIÁRIA

BOA VISTA-OS RAMOS-ESCOLA DA
AUTOMÓVEL
BEIRA DO RIO

KM DIÁRIA

RODRIGUES (CS DE VAU) - ESCOLA
AUTOMÓVEL
DOS RODRIGUES

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

R$ 2.100,00

R$ 21.000,00

R$ 1.480,00

R$ 14.800,00

12,236

2,98

2.1.1 O valor da presente Ata de Registro de Preços é o valor
ofertado pelo beneficiário para o lote 37 e 46 (Rota/Itinerário
31 e 39) resultante da licitação e constante da proposta
apresentada, que perfaz o valor global estimado para
10 (dez) meses de R$ 35.800,00 (trinta e cinco mil e
oitocentos reais), conforme acima no quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
e. O registro do fornecedor será cancelado quando:
f. Descumprir as condições da ata de registro de preços
g. Não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
h. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou
i.
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
j. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
k. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
l. Por razão de interesse público; ou
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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m. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens j. e k., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
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ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
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eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

LEANDRO TEIXEIRA DA SILVA – MEI
CNPJ Nº 44.978.474/0001-88
LEANDRO TEIXEIRA DA SILVA
CPF Nº 053.768.465-47

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
_________________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
ADRIANA RODRIGUES NOVAES - MEI, sediada na Avenida
Tiradentes – Zona Rural – Planalto – Bahia, CEP 45.190-000
e-mail:adrianarodriguesnovaes53@gmail.com
CNPJ
nº
45.001.580/0001-70 neste ato representada pela Sra Adriana
Rodrigues Novaes, portadora do CPF nº 878.317.245-91, de
acordo com a classificação por ela alcançada e nas
quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no
Edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Ademais, as
especificações técnicas constantes do Processo, assim como
todas as obrigações e demais condições descritas no Edital,
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no Termo de Referência, no Contrato e na Proposta de
Preços, integram esta Ata de Registro de Preços,
independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ROTA

TURNO

ITINERÁRIO

VEÍCULO (S)

32

MATUTINO

ESC LAGOA D'ANTAS-VEREDA
NOVA-PLANALTO

AUTOMÓVEL

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

R$ 2.580,00

R$ 25.800,00

KM DIÁRIA
49,35

2.1.1 O valor da presente Ata de Registro de Preços é o valor
ofertado pelo beneficiário para o lote 38 (Rota/Itinerário 32)
resultante da licitação e constante da proposta
apresentada, que perfaz o valor global estimado para
10 (dez) meses de R$ 25.800,00 (vinte e cinco mil e
oitocentos reais), conforme acima no quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
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de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
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a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
e. O registro do fornecedor será cancelado quando:
f. Descumprir as condições da ata de registro de preços
g. Não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
h. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou
i.
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
j. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
k. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
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por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
l. Por razão de interesse público; ou
m. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens j. e k., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
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da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
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13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANA RODRIGUES NOVAES – MEI
CNPJ Nº 45.001.580/0001-70
ADRIANA RODRIGUES NOVAES
CPF Nº 878.317.245-91

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
_________________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
REGINA SILVA SANTOS - MEI, sediada no Povoado
Cajazeiras – Zona Rural – Planalto – Bahia, CEP 45.190-000
e-mail: reginasilvasantos@yopmail.com CNPJ nº 44.982.810/000166 neste ato representada pela Sra Regina Silva Santos,
portadora do CPF nº 072.682.245-08, de acordo com a
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas,
atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as
partes as normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alterações, Ademais, as especificações
técnicas constantes do Processo, assim como todas as
obrigações e demais condições descritas no Edital, no Termo
de Referência, no Contrato e na Proposta de Preços, integram
esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ROTA

TURNO

ITINERÁRIO

VEÍCULO (S)

35

MATUTINO

MACAMBIRA-ESCOLA JOÃO
OTÁVIO ALMEIDA

AUTOMÓVEL

MACAMBIRA-ESCOLA JOÃO
OTÁVIO ALMEIDA

AUTOMÓVEL

35 - A

VESPERTINO

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

R$ 1.720,00

R$ 17.200,00

R$ 1.720,00

R$ 17.200,00

KM DIÁRIA
5,16
KM DIÁRIA
5,16

2.1.1 O valor da presente Ata de Registro de Preços é o valor
ofertado pelo beneficiário para o lote 41 e 42 (Rota/Itinerário
35 e 35-A) resultante da licitação e constante da proposta
apresentada, que perfaz o valor global estimado para
10 (dez) meses de R$ 34.400,00 (trinta e quatro mil e
quatrocentos reais), conforme acima no quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
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6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
e. O registro do fornecedor será cancelado quando:
f. Descumprir as condições da ata de registro de preços
g. Não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
h. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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i.

Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
j. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
k. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
l. Por razão de interesse público; ou
m. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens j. e k., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
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11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

REGINA SILVA SANTOS - MEI
CNPJ Nº 44.982.810/0001-66
REGINA SILVA SANTOS
CPF Nº 072.682.245-08

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
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_________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
EDUARDO BOTELHO DOS SANTOS - MEI, sediada na Rua
Trinta de Março, 23 – Centro – Planalto – Bahia, CEP 45.190000 e-mail: meiplanalto@hotmail.com CNPJ nº 45.041.140/000146 neste ato representada pelo Sr Eduardo Botelho dos
Santos, portadora do CPF nº 911.004.025-00, de acordo com a
classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas,
atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as
partes as normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alterações, Ademais, as especificações
técnicas constantes do Processo, assim como todas as
obrigações e demais condições descritas no Edital, no Termo
de Referência, no Contrato e na Proposta de Preços, integram
esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ROTA

TURNO

ITINERÁRIO

VEÍCULO (S)

36

MATUTINO

NOZINHO ARAÚJO(CAMBUÍ)VEREDA NOVA-OTAVINO CRUZPLANALTO

ÔNIBUS

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

R$ 4.330,00

R$ 4.330,00

KM DIÁRIA
27,852

2.1.1 da presente Ata de Registro de Preços é o valor ofertado
pelo beneficiário para o lote 43 (Rota/Itinerário 36) resultante
da licitação e constante da proposta apresentada, que
perfaz o valor global estimado para 10 (dez) meses de
R$ 43.300,00 (quarenta e três mil e trezentos reais),
conforme acima no quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
e. O registro do fornecedor será cancelado quando:
f. Descumprir as condições da ata de registro de preços
g. Não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
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sem justificativa aceitável;
Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou
i.
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
j. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
k. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
l. Por razão de interesse público; ou
m. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens j. e k., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
h.

8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
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Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
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a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO BOTELHO DOS SANTOS – MEI
CNPJ Nº 45.041.140/0001-46
EDUARDO BOTELHO DOS SANTOS
CPF Nº 911.004.025-00

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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TESTEMUNHAS:
__________________________________
_________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
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de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
EDUARDO BOTELHO DOS SANTOS - MEI, sediada na Rua
Trinta de Março, 23 – Centro – Planalto – Bahia, CEP 45.190000 e-mail: meiplanalto@hotmail.com CNPJ nº 45.041.140/000146 neste ato representada pelo Sr Eduardo Botelho dos
Santos, portadora do CPF nº 911.004.025-00, de acordo com a
classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas,
atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as
partes as normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alterações, Ademais, as especificações
técnicas constantes do Processo, assim como todas as
obrigações e demais condições descritas no Edital, no Termo
de Referência, no Contrato e na Proposta de Preços, integram
esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ROTA

TURNO

ITINERÁRIO

VEÍCULO (S)

36

MATUTINO

NOZINHO ARAÚJO(CAMBUÍ)VEREDA NOVA-OTAVINO CRUZPLANALTO

ÔNIBUS

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

R$ 4.330,00

R$ 4.330,00

KM DIÁRIA
27,852

2.1.1 da presente Ata de Registro de Preços é o valor ofertado
pelo beneficiário para o lote 43 (Rota/Itinerário 36) resultante
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: C8XHM+VGEJAWNUBQ7GM0RQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
18 de Fevereiro de 2022
200 - Ano VI - Nº 1496

Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF 13.858.907/0001-38
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.

da licitação e constante da proposta apresentada, que
perfaz o valor global estimado para 10 (dez) meses de
R$ 43.300,00 (quarenta e três mil e trezentos reais),
conforme acima no quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
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dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
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de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
e. O registro do fornecedor será cancelado quando:
f. Descumprir as condições da ata de registro de preços
g. Não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
h. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou
i.
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
j. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
k. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
l. Por razão de interesse público; ou
m. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens j. e k., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
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da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
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órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO BOTELHO DOS SANTOS – MEI
CNPJ Nº 45.041.140/0001-46
EDUARDO BOTELHO DOS SANTOS
CPF Nº 911.004.025-00

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
_________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
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direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
LUCIANO ALVES DA ROCHA - MEI, sediada na Fazenda
Brasil – Zona Rural – Planalto – Bahia, CEP 45.190-000 e-mail:
lucianoalvesdarocha@yopmail.com
CNPJ nº 44.978.157/0001-61
neste ato representada pelo Sr Luciano Alves da Rocha,
portadora do CPF nº 284.167.338-30, de acordo com a
classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas,
atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as
partes as normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alterações, Ademais, as especificações
técnicas constantes do Processo, assim como todas as
obrigações e demais condições descritas no Edital, no Termo
de Referência, no Contrato e na Proposta de Preços, integram
esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ROTA

TURNO

ITINERÁRIO

VEÍCULO (S)

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

37

VESPERTINO

BELA VISTA - LUCAIA

AUTOMÓVEL

KM DIÁRIA

R$ 2.010,00

R$ 20.100,00
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2.1.1 da presente Ata de Registro de Preços é o valor ofertado
pelo beneficiário para o lote 44 (Rota/Itinerário 37) resultante
da licitação e constante da proposta apresentada, que
perfaz o valor global estimado para 10 (dez) meses de
R$ 20.100,00 (vinte mil e cemreais), conforme acima no
quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
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específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
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ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
e. O registro do fornecedor será cancelado quando:
f. Descumprir as condições da ata de registro de preços
g. Não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
h. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou
i.
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
j. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
k. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
l. Por razão de interesse público; ou
m. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens j. e k., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
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ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
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e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
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Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO ALVES DA ROCHA - MEI
CNPJ Nº 44.978.157/0001-61
LUCIANO ALVES DA ROCHA
CPF Nº 284.167.338-30

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
_________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
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ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
VALDINEI FERREIRA DE ASSUNÇÃO - MEI, sediada no
Povoado Vale das Formigas – Zona Rural – Planalto – Bahia,
CEP 45.190-000 e-mail: valdineiferreira@yopmail.com CNPJ nº.
44.978.196/0001-20 neste ato representada pelo Sr Valdinei
Ferreira de Assunção, portador do CPF nº 008.581.865-86, de
acordo com a classificação por ela alcançada e nas
quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no
Edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Ademais, as
especificações técnicas constantes do Processo, assim como
todas as obrigações e demais condições descritas no Edital,
no Termo de Referência, no Contrato e na Proposta de
Preços, integram esta Ata de Registro de Preços,
independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
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proposta(s) são as que seguem:
ROTA

TURNO

ITINERÁRIO

VEÍCULO (S)

40

MATUTINO

FORMIGA - CASA DE FERNANDO ESTRADA GERIBÁ

VAN

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

R$ 2.350,00

R$ 23.350,00

KM DIÁRIA
5,15

2.1.1 da presente Ata de Registro de Preços é o valor ofertado
pelo beneficiário para o lote 47 (Rota/Itinerário 40) resultante
da licitação e constante da proposta apresentada, que
perfaz o valor global estimado para 10 (dez) meses de
R$ 23.350,00 (vinte mil e trezentos e cinquenta reais),
conforme acima no quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
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i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
e. O registro do fornecedor será cancelado quando:
f. Descumprir as condições da ata de registro de preços
g. Não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
h. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou
i.
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
j. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
k. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
l. Por razão de interesse público; ou
m. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens j. e k., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
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14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

VALDINEI FERREIRA DE ASSUNÇÃO – MEI
CNPJ Nº. 44.978.196/0001-20
VALDINEI FERREIRA DE ASSUNÇÃO
CPF Nº 008.581.865-86

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
_________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2022
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
JOAQUIM RIBEIRO MUNIZ - MEI, sediada na Praça da Igreja,
03 – Duas Vendas – Planalto – Bahia, CEP 45.190-000 e-mail:
joaquimribeiromuniz@yopmail.com CNPJ nº. 44.998.497/0001-54
neste ato representada pelo Sr Joaquim Ribeiro Muniz,
portador do CPF nº 035.476.635-04, de acordo com a
classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas,
atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as
partes as normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alterações, Ademais, as especificações
técnicas constantes do Processo, assim como todas as
obrigações e demais condições descritas no Edital, no Termo
de Referência, no Contrato e na Proposta de Preços, integram
esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
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contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ROTA

TURNO

ITINERÁRIO

VEÍCULO (S)

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

R$ 4.050,00

R$ 40.500,00

KM DIÁRIA
41

MATUTINO ESCOLA DUAS VENDAS - SÃO
PEDRO - PLANALTO

ÔNIBUS
33,11

2.1.1 da presente Ata de Registro de Preços é o valor ofertado
pelo beneficiário para o lote 48 (Rota/Itinerário 41) resultante
da licitação e constante da proposta apresentada, que
perfaz o valor global estimado para 10 (dez) meses de
R$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais), conforme
acima no quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: C8XHM+VGEJAWNUBQ7GM0RQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
18 de Fevereiro de 2022
222 - Ano VI - Nº 1496

Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF 13.858.907/0001-38
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.

Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
e. O registro do fornecedor será cancelado quando:
f. Descumprir as condições da ata de registro de preços
g. Não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
h. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou
i.
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
j. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
k. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
l. Por razão de interesse público; ou
m. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens j. e k., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
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c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
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c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM RIBEIRO MUNIZ - MEI
CNPJ Nº. 44.998.497/0001-54
JOAQUIM RIBEIRO MUNIZ
CPF Nº 035.476.635-04

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
_________________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
EUGÊNIO PEREIRA LEMOS FILHO - MEI, sediada Sítio
Taquaral I – Zona Rural – Planalto – Bahia, CEP 45.190-000 email: eugeniopereiralemos@yopmail.com CNPJ nº. 44.978.501/00112 neste ato representada pelo Sr Eugênio Pereira Lemos
Filho, portador do CPF nº 005.317.465-85, de acordo com a
classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas,
atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as
partes as normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alterações, Ademais, as especificações
técnicas constantes do Processo, assim como todas as
obrigações e demais condições descritas no Edital, no Termo
de Referência, no Contrato e na Proposta de Preços, integram
esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
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ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ROTA

TURNO

ITINERÁRIO

VEÍCULO (S)

42

MATUTINO

TAQUARAL - FAZ AUREA - CASA
VADINHO - LUCAIA

VAN

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

R$ 3.800,00

R$ 38.000,00

KM DIÁRIA
21,542

2.1.1 da presente Ata de Registro de Preços é o valor ofertado
pelo beneficiário para o lote 49 (Rota/Itinerário 42) resultante
da licitação e constante da proposta apresentada, que
perfaz o valor global estimado para 10 (dez) meses de
R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), conforme acima no
quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
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instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
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superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
e. O registro do fornecedor será cancelado quando:
f. Descumprir as condições da ata de registro de preços
g. Não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
h. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou
i.
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
j. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
k. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
l. Por razão de interesse público; ou
m. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens j. e k., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
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fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
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realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
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b.

Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

EUGÊNIO PEREIRA LEMOS FILHO – MEI
CNPJ Nº. 44.978.501/001-12
EUGÊNIO PEREIRA LEMOS FILHO
CPF Nº 005.317.465-85

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
_________________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
ZELZITO PIRES DOS SANTOS - MEI, sediada na Fazenda
Massaranduba São Pedro – Zona Rural – Planalto – Bahia,
CEP 45.190-000 e-mail: zelzitopiresdossantos@yopmail.com CNPJ
nº. 45.000.938/0001-40 neste ato representada pelo Sr Zelzito
Pires dos Santos, portador do CPF nº 440.709.345-53, de
acordo com a classificação por ela alcançada e nas
quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no
Edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Ademais, as
especificações técnicas constantes do Processo, assim como
todas as obrigações e demais condições descritas no Edital,
no Termo de Referência, no Contrato e na Proposta de
Preços, integram esta Ata de Registro de Preços,
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independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ROTA

TURNO

44

MATUTINO

ITINERÁRIO

VEÍCULO (S)

KM DIÁRIA

MASSARANDUBA (CS DE DEILTON)
AUTOMÓVEL
- PLANALTO

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

R$ 1.900,00

R$ 19.000,00

17,026

2.1.1 da presente Ata de Registro de Preços é o valor ofertado
pelo beneficiário para o lote 51 (Rota/Itinerário 44) resultante
da licitação e constante da proposta apresentada, que
perfaz o valor global estimado para 10 (dez) meses de
R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), conforme acima no
quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
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4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
e. O registro do fornecedor será cancelado quando:
f. Descumprir as condições da ata de registro de preços
g. Não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
h. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou
i.
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
j. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
k. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
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devidamente comprovados e justificados:
l. Por razão de interesse público; ou
m. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens j. e k., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
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a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

ZELZITO PIRES DOS SANTOS – MEI
CNPJ Nº. 45.000.938/0001-40
ZELZITO PIRES DOS SANTOS
CPF Nº 440.709.345-53

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
_________________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
LISMAR SILVA FRANCA - MEI, sediada no Povoado Riachinho
Barra do Rio – Zona Rural – Planalto – Bahia, CEP 45.190-000
e-mail: lismarsilvafranca@yopmail.com CNPJ nº. 45.008.931/000174 neste ato representada pelo Sr Lismar Silva Franca,
portador do CPF nº 026.608.745-06, de acordo com a
classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas,
atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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partes as normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alterações, Ademais, as especificações
técnicas constantes do Processo, assim como todas as
obrigações e demais condições descritas no Edital, no Termo
de Referência, no Contrato e na Proposta de Preços, integram
esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ROTA

TURNO

ITINERÁRIO

VEÍCULO (S)

45

MATUTINO

RIACHINHO (CS DE NEUTON)
ESCOLA DA BARRA DO RIO

VAN

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

R$ 1.800,00

R$ 18.000,00

KM DIÁRIA
8,634

2.1.1 da presente Ata de Registro de Preços é o valor ofertado
pelo beneficiário para o lote 52 (Rota/Itinerário 45) resultante
da licitação e constante da proposta apresentada, que
perfaz o valor global estimado para 10 (dez) meses de
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), conforme acima no
quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
e. O registro do fornecedor será cancelado quando:
f. Descumprir as condições da ata de registro de preços
g. Não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
h. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou
i.
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
j. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
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despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
k. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
l. Por razão de interesse público; ou
m. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens j. e k., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
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iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

LISMAR SILVA FRANCA - MEI
CNPJ Nº. 45.008.931/0001-74
LISMAR SILVA FRANCA
CPF Nº 026.608.745-06

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
_________________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
ANTÔNIO SILVA MOREIRA - MEI, sediada na Fazenda Lagoa
do Mocó – Zona Rural – Planalto – Bahia, CEP 45.190-000 ePraça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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mail:
antoniosilvamoreira@yopmail.com
CNPJ
nº.
44.996.674/0001-63 neste ato representada pelo Sr Antônio
Silva Moreira, portador do CPF nº 062.409.165-10, de acordo
com a classificação por ela alcançada e nas quantidades
cotadas, atendendo as condições previstas no Edital,
sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Ademais, as
especificações técnicas constantes do Processo, assim como
todas as obrigações e demais condições descritas no Edital,
no Termo de Referência, no Contrato e na Proposta de
Preços, integram esta Ata de Registro de Preços,
independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ROTA

TURNO

ITINERÁRIO

VEÍCULO (S)

46

VESPERTINO

LAGOINHA (CS DE CARLINHOS) ESCOLA DO MOCÓ

AUTOMÓVEL

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

R$ 1.800,00

R$ 18.000,00

KM DIÁRIA
5,972

2.1.1 da presente Ata de Registro de Preços é o valor ofertado
pelo beneficiário para o lote 53 (Rota/Itinerário 46) resultante
da licitação e constante da proposta apresentada, que
perfaz o valor global estimado para 10 (dez) meses de
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), conforme acima no
quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: C8XHM+VGEJAWNUBQ7GM0RQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Planalto

Sexta-feira
18 de Fevereiro de 2022
251 - Ano VI - Nº 1496

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF 13.858.907/0001-38
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.

artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
e. O registro do fornecedor será cancelado quando:
f. Descumprir as condições da ata de registro de preços
g. Não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
h. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou
i.
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
j. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
k. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
l. Por razão de interesse público; ou
m. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens j. e k., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
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14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

ANTÔNIO SILVA MOREIRA - MEI
CNPJ Nº. 44.996.674/0001-63
ANTÔNIO SILVA MOREIRA
CPF Nº 062.409.165-10

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
EMERSON PEREIRA OLIVEIRA - MEI, sediada na Rua Nova,
40 – Centro – Planalto – Bahia, CEP 45.190-000 e-mail:
emersonpereiraoliveira@yopmail.com CNPJ nº. 44.981.557/000126 neste ato representada pelo Sr Emerson Pereira Oliveira,
portador do CPF nº 085.301.105-28, de acordo com a
classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas,
atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as
partes as normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alterações, Ademais, as especificações
técnicas constantes do Processo, assim como todas as
obrigações e demais condições descritas no Edital, no Termo
de Referência, no Contrato e na Proposta de Preços, integram
esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ROTA

TURNO

ITINERÁRIO

VEÍCULO (S)

47

MATUTINO

LUCAIS- ITALIANO - LUCAIA

VAN

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

R$ 4.970,00

R$ 49.700,00

KM DIÁRIA
54,55

2.1.1 da presente Ata de Registro de Preços é o valor ofertado
pelo beneficiário para o lote 54 (Rota/Itinerário 47) resultante
da licitação e constante da proposta apresentada, que
perfaz o valor global estimado para 10 (dez) meses de
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R$ 49.700,00 (quarenta e nove mil e setecentos reais),
conforme acima no quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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e.
f.
g.

O registro do fornecedor será cancelado quando:
Descumprir as condições da ata de registro de preços
Não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
h. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou
i.
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
j. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
k. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
l. Por razão de interesse público; ou
m. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens j. e k., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
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Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
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que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE

EMERSON PEREIRA OLIVEIRA - MEI
CNPJ Nº. 44.981.557/0001-26
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PREFEITO MUNICIPAL

EMERSON PEREIRA OLIVEIRA
CPF Nº 085.301.105-28

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
_________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
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104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
ANDERSON SILVA DE JESUS - MEI, sediada no Povoado
Riachinho I – Barra do Rio – Zona Rural – Planalto – Bahia,
CEP 45.190-000 e-mail: andersonsilvadejesus@yopmail.com
CNPJ nº. 44.996.400/0001-74 neste ato representada pelo Sr
Anderson Silva de Jesus, portador do CPF nº 080.992.415-33,
de acordo com a classificação por ela alcançada e nas
quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no
Edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Ademais, as
especificações técnicas constantes do Processo, assim como
todas as obrigações e demais condições descritas no Edital,
no Termo de Referência, no Contrato e na Proposta de
Preços, integram esta Ata de Registro de Preços,
independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ROTA

TURNO

ITINERÁRIO

VEÍCULO (S)

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

49

MATUTINO

CASA DE NEUTON - ESCOLA

AUTOMÓVEL

KM DIÁRIA

R$ 1.300,00

R$ 13.000,00
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JOANA ANGÉLICA

5,644

2.1.1 da presente Ata de Registro de Preços é o valor ofertado
pelo beneficiário para o lote 56 (Rota/Itinerário 49) resultante
da licitação e constante da proposta apresentada, que
perfaz o valor global estimado para 10 (dez) meses de
R$ 13.000,00 (treze mil reais), conforme acima no quadro
geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
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específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
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ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
e. O registro do fornecedor será cancelado quando:
f. Descumprir as condições da ata de registro de preços
g. Não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
h. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou
i.
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
j. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
k. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
l. Por razão de interesse público; ou
m. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens j. e k., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
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ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
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e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
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Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

ANDERSON SILVA DE JESUS - MEI
CNPJ Nº. 44.996.400/0001-74
ANDERSON SILVA DE JESUS
CPF Nº 080.992.415-33

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
_________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: C8XHM+VGEJAWNUBQ7GM0RQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
18 de Fevereiro de 2022
270 - Ano VI - Nº 1496

Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF 13.858.907/0001-38
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.

ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
ERISMAR SOARES REIS - MEI, sediada na Praça da Igreja, 12
– Vendas – Zona Rural – Planalto – Bahia, CEP 45.190-000 eCNPJ nº.
mail: erismarsoaresreis@yopmail.com
18.297.109/0001-06 neste ato representada pelo Sr Erismar
Soares Reis, portador do CPF nº 013.672.595-33, de acordo
com a classificação por ela alcançada e nas quantidades
cotadas, atendendo as condições previstas no Edital,
sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Ademais, as
especificações técnicas constantes do Processo, assim como
todas as obrigações e demais condições descritas no Edital,
no Termo de Referência, no Contrato e na Proposta de
Preços, integram esta Ata de Registro de Preços,
independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
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proposta(s) são as que seguem:
ROTA

TURNO

ITINERÁRIO

VEÍCULO (S)

50

MATUTINO

RIACHO DO CAMILO (CS DE NI) -ESC
DAS DUAS VENDAS

AUTOMÓVEL

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

R$ 1.750,00

R$ 17.500,00

KM DIÁRIA
12,136

2.1.1 da presente Ata de Registro de Preços é o valor ofertado
pelo beneficiário para o lote 57 (Rota/Itinerário 50) resultante
da licitação e constante da proposta apresentada, que
perfaz o valor global estimado para 10 (dez) meses de
R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais),
conforme acima no quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
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constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
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i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
e. O registro do fornecedor será cancelado quando:
f. Descumprir as condições da ata de registro de preços
g. Não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
h. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou
i.
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
j. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
k. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
l. Por razão de interesse público; ou
m. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens j. e k., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
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sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
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ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: C8XHM+VGEJAWNUBQ7GM0RQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
18 de Fevereiro de 2022
276 - Ano VI - Nº 1496

Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF 13.858.907/0001-38
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.

14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

ERISMAR SOARES REIS - MEI
CNPJ Nº. 18.297.109/0001-06
ERISMAR SOARES REIS
CPF Nº 013.672.595-33

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
_________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
WALBER FREIRES OLIVEIRA - MEI, sediada na Fazenda
Lagoa do Mocó – Zona Rural – Planalto – Bahia, CEP 45.190000 e-mail: walberfreiresoliveira@yopmail.com
CNPJ nº.
45.000.401/0001-80 neste ato representada pelo Sr Walber
Freires Oliveira, portador do CPF nº 086.242.265-54, de acordo
com a classificação por ela alcançada e nas quantidades
cotadas, atendendo as condições previstas no Edital,
sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Ademais, as
especificações técnicas constantes do Processo, assim como
todas as obrigações e demais condições descritas no Edital,
no Termo de Referência, no Contrato e na Proposta de
Preços, integram esta Ata de Registro de Preços,
independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
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facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ROTA

TURNO

ITINERÁRIO

VEÍCULO (S)

51

MATUTINO

MOCÓ (MIRANDÃO) - PLANALTO

ÔNIBUS

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

R$ 5.800,00

R$ 58.000,00

KM DIÁRIA
67,436

2.1.1 da presente Ata de Registro de Preços é o valor ofertado
pelo beneficiário para o lote 58 (Rota/Itinerário 51) resultante
da licitação e constante da proposta apresentada, que
perfaz o valor global estimado para 10 (dez) meses de
R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), conforme acima
no quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
e. O registro do fornecedor será cancelado quando:
f. Descumprir as condições da ata de registro de preços
g. Não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
h. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou
i.
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
j. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
k. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
l. Por razão de interesse público; ou
m. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens j. e k., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
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c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

WALBER FREIRES OLIVEIRA - MEI
CNPJ Nº. 45.000.401/0001-80
WALBER FREIRES OLIVEIRA
CPF Nº 086.242.265-54

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
_________________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
ERISVALDO CAMPOS DOS SANTOS - MEI, sediada na Rua
Boa Vista, 24 Centro – Parafuso – Planalto – Bahia, CEP
45.190-000
e-mail:
erisvaldocamposdossantos@yopmail.com
CNPJ nº. 44.972.371/0001-00 neste ato representada pelo Sr
Erisvaldo Campos dos Santos, portador do CPF nº
072.811.645-64, de acordo com a classificação por ela
alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as
condições previstas no Edital, sujeitando-se as partes as
normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alterações, Ademais, as especificações técnicas
constantes do Processo, assim como todas as obrigações e
demais condições descritas no Edital, no Termo de
Referência, no Contrato e na Proposta de Preços, integram
esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ROTA

TURNO

52

MATUTINO

ITINERÁRIO

VEÍCULO (S)

KM DIÁRIA

PASTO NOVO - ESCOLA HERMÍNIO
AUTOMÓVEL
XAVIER

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

R$ 2.200,00

R$ 22.000,00

16,22

2.1.1 da presente Ata de Registro de Preços é o valor ofertado
pelo beneficiário para o lote 59 (Rota/Itinerário 52) resultante
da licitação e constante da proposta apresentada, que
perfaz o valor global estimado para 10 (dez) meses de
R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), conforme acima no
quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
e. O registro do fornecedor será cancelado quando:
f. Descumprir as condições da ata de registro de preços
g. Não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
h. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou
i.
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
j. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
k. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
l. Por razão de interesse público; ou
m. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens j. e k., poderão ser analisados os
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

ERISVALDO CAMPOS DOS SANTOS – MEI
CNPJ Nº. 44.972.371/0001-00
ERISVALDO CAMPOS DOS SANTOS
CPF Nº 072.811.645-64

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
_________________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
ELIANA DE NOVAIS SILVA - MEI, sediada na Fazenda
Lagoinha dos Peões – Zona Rural – Planalto – Bahia, CEP
45.190-000 e-mail: elianadenovaissilva@yopmail.com
CNPJ nº.
44.981.862/0001-18 neste ato representada pela Sra Eliana
Novais Silva, portadora do CPF nº 032.382.425-04, de acordo
com a classificação por ela alcançada e nas quantidades
cotadas, atendendo as condições previstas no Edital,
sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Ademais, as
especificações técnicas constantes do Processo, assim como
todas as obrigações e demais condições descritas no Edital,
no Termo de Referência, no Contrato e na Proposta de
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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Preços, integram esta Ata de Registro de Preços,
independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ROTA

53

53 - A

TURNO

ITINERÁRIO

SENTIDO PONTO NOVO LAGOINHA DOS PEÕES MATUTINO LAGOA GRANDE - LAGOA DO
VEREDINHA
TERTO
PLANALTO
SENTIDO PONTO NOVO LAGOINHA DOS PEÕES VESPERTINO LAGOA GRANDE - LAGOA DO
VEREDINHA
TERTO
PLANALTO

VEÍCULO (S)

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

R$ 4.590,00

R$ 45.900,00

R$ 4.610,00

R$ 46.100,00

KM DIÁRIA
VAN
53,154
KM DIÁRIA
VAN
53,154

2.1.1 da presente Ata de Registro de Preços é o valor ofertado
pelo beneficiário para o lote 60 e 61 (Rota/Itinerário 53 e 53-A)
resultante da licitação e constante da proposta
apresentada, que perfaz o valor global estimado para
10 (dez) meses de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil
reais), conforme acima no quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
e. O registro do fornecedor será cancelado quando:
f. Descumprir as condições da ata de registro de preços
g. Não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
h. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou
i.
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
j. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
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despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
k. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
l. Por razão de interesse público; ou
m. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens j. e k., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
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iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

ELIANA DE NOVAIS SILVA - MEI

CNPJ nº. 44.981.862/0001-18
Eliana Novais Silva
CPF nº 032.382.425-04

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
_________________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
ALANA TEIXEIRA GUIMARÃES LOPES - MEI, sediada na Rua
Rui Barbosa, 16 – Centro – Planalto – Bahia, CEP 45.190-000
alanateixeiraguimaraes@yopmail.com
CNPJ
nº.
e-mail:
44.998.372/0001-24 neste ato representada pela Sra Alana
Teixeira Guimarães Lopes, portadora do CPF nº 048.191.225Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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84, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas
quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no
Edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Ademais, as
especificações técnicas constantes do Processo, assim como
todas as obrigações e demais condições descritas no Edital,
no Termo de Referência, no Contrato e na Proposta de
Preços, integram esta Ata de Registro de Preços,
independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ROTA

TURNO

ITINERÁRIO

VEÍCULO (S)

54

VESPERTINO

CAJAZEIRAS (CS DE SR ARLINDO)
-ESC JOÃO OTÁVIO DE ALMEIDA

AUTOMÓVEL

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

R$ 1.750,00

R$ 17.500,00

KM DIÁRIA
4,026

2.1.1 da presente Ata de Registro de Preços é o valor ofertado
pelo beneficiário para o lote 62 (Rota/Itinerário 54) resultante
da licitação e constante da proposta apresentada, que
perfaz o valor global estimado para 10 (dez) meses de
R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais),
conforme acima no quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
e. O registro do fornecedor será cancelado quando:
f. Descumprir as condições da ata de registro de preços
g. Não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
h. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou
i.
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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gerenciador e órgão(s) participante(s).
j. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
k. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
l. Por razão de interesse público; ou
m. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens j. e k., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

ALANA TEIXEIRA GUIMARÃES LOPES – MEI
CNPJ Nº. 44.998.372/0001-24
ALANA TEIXEIRA GUIMARÃES LOPES
CPF Nº 048.191.225-84

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
_________________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
JOÃO SILVA FERREIRA DO CARMO - MEI, sediada no
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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Povoado Riacho de Areia – Zona Rural – Planalto – Bahia,
CEP 45.190-000 e-mail: joaosilvaferreiradocarmo@yopmail.com
CNPJ nº. 45.077.549/0001-12 neste ato representada pelo Sr
João Silva Ferreira do Carmo, portadora do CPF nº
072.239.215-01, de acordo com a classificação por ela
alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as
condições previstas no Edital, sujeitando-se as partes as
normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alterações, Ademais, as especificações técnicas
constantes do Processo, assim como todas as obrigações e
demais condições descritas no Edital, no Termo de
Referência, no Contrato e na Proposta de Preços, integram
esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ROTA

TURNO

ITINERÁRIO

VEÍCULO (S)

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

R$ 1.450,00

R$ 14.500,00

KM DIÁRIA
55

MATUTINO SANTA RITA (BAR DE ZÚ) QUIMADAS AUTOMÓVEL
4,846

2.1.1 da presente Ata de Registro de Preços é o valor ofertado
pelo beneficiário para o lote 63 (Rota/Itinerário 55) resultante
da licitação e constante da proposta apresentada, que
perfaz o valor global estimado para 10 (dez) meses de
R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), conforme
acima no quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
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mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
e. O registro do fornecedor será cancelado quando:
f. Descumprir as condições da ata de registro de preços
g. Não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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h.

Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou
i.
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
j. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
k. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
l. Por razão de interesse público; ou
m. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens j. e k., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO SILVA FERREIRA DO CARMO - MEI
CNPJ Nº. 45.077.549/0001-12
JOÃO SILVA FERREIRA DO CARMO
CPF Nº 072.239.215-01

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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TESTEMUNHAS:
__________________________________
_________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
DAVI MARQUES DE DEUS - MEI, sediada no Povoado Riacho
de Areia – Santa Rita – Zona Rural – Planalto – Bahia, CEP
45.190-000 e-mail: davimarquesdedeus@yopmail.com CNPJ nº.
44.979.711/0001-25 neste ato representada pelo Sr Davi
Marques de Deus, portadora do CPF nº 711.454.195-34, de
acordo com a classificação por ela alcançada e nas
quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no
Edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Ademais, as
especificações técnicas constantes do Processo, assim como
todas as obrigações e demais condições descritas no Edital,
no Termo de Referência, no Contrato e na Proposta de
Preços, integram esta Ata de Registro de Preços,
independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ROTA

TURNO

ITINERÁRIO

VEÍCULO (S)

56

MATUTINO

RIACHO DE AREIA (CASA DE RAFA)
- QUEIMADAS

VAN

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

R$ 2.420,00

R$ 24.200,00

KM DIÁRIA
11,77

2.1.1 da presente Ata de Registro de Preços é o valor ofertado
pelo beneficiário para o lote 64 (Rota/Itinerário 56) resultante
da licitação e constante da proposta apresentada, que
perfaz o valor global estimado para 10 (dez) meses de
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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R$ 24.200,00 (vinte e quatro mil e duzentos reais),
conforme acima no quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
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respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
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e.
f.
g.

O registro do fornecedor será cancelado quando:
Descumprir as condições da ata de registro de preços
Não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
h. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou
i.
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
j. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
k. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
l. Por razão de interesse público; ou
m. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens j. e k., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
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Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
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que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE

DAVI MARQUES DE DEUS - MEI
CNPJ Nº. 44.979.711/0001-25
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PREFEITO MUNICIPAL

DAVI MARQUES DE DEUS
CPF Nº 711.454.195-34

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
_________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
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CERTIFICAÇÃO DIGITAL: C8XHM+VGEJAWNUBQ7GM0RQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
18 de Fevereiro de 2022
320 - Ano VI - Nº 1496

Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF 13.858.907/0001-38
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.

no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
ELIOMAR CORREIA LOPES - MEI, sediada na Fazenda
Vereda Nova – Zona Rural – Planalto – Bahia, CEP 45.190-000
e-mail: eliomarcorreialopes@yopmail.com
CNPJ nº.
42.981.683/0001-55 neste ato representada pelo Sr Eliomar
Correia Lopes, portador do CPF nº 045.278.725-40 , de acordo
com a classificação por ela alcançada e nas quantidades
cotadas, atendendo as condições previstas no Edital,
sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Ademais, as
especificações técnicas constantes do Processo, assim como
todas as obrigações e demais condições descritas no Edital,
no Termo de Referência, no Contrato e na Proposta de
Preços, integram esta Ata de Registro de Preços,
independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ROTA

TURNO

ITINERÁRIO

VEÍCULO (S)

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

57

MATUTINO

CASA DE ABÍLIO -CS DE CLÁUDIA
(VEREDA II) -BAR DE CHOLAZELITÃO-CAMPO
DO

VAN

KM DIÁRIA

R$ 2.300,00

R$ 23.000,00
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57 - A

CASTILIANONOZINHO
ARAÚJO(CAMBUÍ)-OS
AMERICANOS-ESC DA VEREDAJANINO-ESCOLA DA VEREDA
CASA DE ABÍLIO -CS DE CLÁUDIA
(VEREDA II) -BAR DE CHOLADO
ZELITÃO-CAMPO
VESPERTINO CASTILIANONOZINHO
ARAÚJO(CAMBUÍ)-OS
AMERICANOS-ESC DA VEREDAJANINO-ESCOLA DA VEREDA

60

KM DIÁRIA
VAN

R$ 2.300,00

R$ 23.000,00

60

2.1.1 da presente Ata de Registro de Preços é o valor ofertado
pelo beneficiário para o lote 65 e 66 (Rota/Itinerário 57 e 57-A)
resultante da licitação e constante da proposta
apresentada, que perfaz o valor global estimado para
10 (dez) meses de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil
reais), conforme acima no quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
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a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
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o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
e. O registro do fornecedor será cancelado quando:
f. Descumprir as condições da ata de registro de preços
g. Não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
h. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou
i.
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
j. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
k. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
l. Por razão de interesse público; ou
m. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens j. e k., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
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FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
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14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

ELIOMAR CORREIA LOPES – MEI
CNPJ Nº. 42.981.683/0001-55
ELIOMAR CORREIA LOPES
CPF Nº 045.278.725-40

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
_________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
CARLA DOS SANTOS SOUZA - MEI, sediada na Rua Bela
Vista, 260 – Distrito de Lucaia – Planalto – Bahia, CEP 45.190CNPJ nº.
000 e-mail: carladossantossouza111@outlook.com
45.018.634/0001-00 neste ato representada pela Sra Carla dos
Santos Souza, portador do CPF nº 038.045.245-67, de acordo
com a classificação por ela alcançada e nas quantidades
cotadas, atendendo as condições previstas no Edital,
sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Ademais, as
especificações técnicas constantes do Processo, assim como
todas as obrigações e demais condições descritas no Edital,
no Termo de Referência, no Contrato e na Proposta de
Preços, integram esta Ata de Registro de Preços,
independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
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proposta(s) são as que seguem:
ROTA

TURNO

ITINERÁRIO

VEÍCULO (S)

59

MATUTINO

RUA NOVA-BA 641-BAIRRO
PRIMAVERA-BAIRRO NOVA
LUCAIA

VAN

RUA NOVA-BA 641-BAIRRO
PRIMAVERA-BAIRRO NOVA
LUCAIA

VAN

59 - A

VESPERTINO

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

R$ 2.050,00

R$ 20.500,00

R$ 2.050,00

R$ 20.500,00

KM DIÁRIA
16,148
KM DIÁRIA
16,148

2.1.1 da presente Ata de Registro de Preços é o valor ofertado
pelo beneficiário para o lote 68 e 69 (Rota/Itinerário 59 e 59-A)
resultante da licitação e constante da proposta
apresentada, que perfaz o valor global estimado para
10 (dez) meses de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil
reais), conforme acima no quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
e. O registro do fornecedor será cancelado quando:
f. Descumprir as condições da ata de registro de preços
g. Não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
h. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou
i.
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
j. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
k. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
l. Por razão de interesse público; ou
m. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens j. e k., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
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9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
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houver).
14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

CARLA DOS SANTOS SOUZA - MEI
CNPJ Nº. 45.018.634/0001-00
CARLA DOS SANTOS SOUZA
CPF Nº 038.045.245-67

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
_________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
JEFFERSON AMORIM CHAGAS - MEI, sediada na Fazenda
Lagoa da Serra – Zona Rural – Planalto – Bahia, CEP 45.190000 e-mail: jeffersonamorimchagas@yopmail.com
CNPJ nº.
27.318.285/0001-60 neste ato representada pelo Sr Jefferson
Amorim Chagas, portador do CPF nº 382.224.228-47, de
acordo com a classificação por ela alcançada e nas
quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no
Edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Ademais, as
especificações técnicas constantes do Processo, assim como
todas as obrigações e demais condições descritas no Edital,
no Termo de Referência, no Contrato e na Proposta de
Preços, integram esta Ata de Registro de Preços,
independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
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facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ROTA

TURNO

ITINERÁRIO

VEÍCULO (S)

61

MATUTINO

LAGOA DO MORRO - SERRINHAPO€O D'ANTAS (JOÃO BURRALHOBOA VISTA DA PIMENTEIRA LAGOA
DO MORRO

VAN

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

R$ 3.420,00

R$ 34.200,00

KM DIÁRIA
47,88

2.1.1 da presente Ata de Registro de Preços é o valor ofertado
pelo beneficiário para o lote 71 (Rota/Itinerário 61) resultante
da licitação e constante da proposta apresentada, que
perfaz o valor global estimado para 10 (dez) meses de
R$ 34.200,00 (trinta e quatro mil e duzentos reais),
conforme acima no quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
e. O registro do fornecedor será cancelado quando:
f. Descumprir as condições da ata de registro de preços
g. Não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
h. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou
i.
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
j. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
k. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
l. Por razão de interesse público; ou
m. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens j. e k., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

JEFFERSON AMORIM CHAGAS - MEI
CNPJ Nº. 27.318.285/0001-60
JEFFERSON AMORIM CHAGAS
CPF Nº 382.224.228-47

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
_________________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
ELIANA MONTEIRO SOARES BATISTA - MEI, sediada na
Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 970 - Centro –
Planalto
–
Bahia,
CEP
45.190-000
e-mail:
elianamonteirosoares@yopmail.com
CNPJ nº. 45.006.875/000139 neste ato representada pela Sra Eliana Monteiro Soares
Batista, portador do CPF nº 035.461.895-40, de acordo com a
classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas,
atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as
partes as normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alterações, Ademais, as especificações
técnicas constantes do Processo, assim como todas as
obrigações e demais condições descritas no Edital, no Termo
de Referência, no Contrato e na Proposta de Preços, integram
esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ROTA

TURNO

ITINERÁRIO

VEÍCULO (S)

62

MATUTINO

DÉ DA PAMONHA - CEDRO PLANALTO

VAN

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

R$ 2.550,00

R$ 25.500,00

KM DIÁRIA
22,578

2.1.1 da presente Ata de Registro de Preços é o valor ofertado
pelo beneficiário para o lote 72 (Rota/Itinerário 62) resultante
da licitação e constante da proposta apresentada, que
perfaz o valor global estimado para 10 (dez) meses de
R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais),
conforme acima no quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
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CERTIFICAÇÃO DIGITAL: C8XHM+VGEJAWNUBQ7GM0RQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Planalto

Sexta-feira
18 de Fevereiro de 2022
343 - Ano VI - Nº 1496

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF 13.858.907/0001-38
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.

todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
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preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
e. O registro do fornecedor será cancelado quando:
f. Descumprir as condições da ata de registro de preços
g. Não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
h. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou
i.
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
j. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
k. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
l. Por razão de interesse público; ou
m. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens j. e k., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
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8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
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observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
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disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

ELIANA MONTEIRO SOARES BATISTA – MEI
CNPJ Nº. 45.006.875/0001-39
ELIANA MONTEIRO SOARES BATISTA
CPF Nº 035.461.895-40

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
_________________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
CARLOS DOS SANTOS - MEI, sediada na Rua Taquaral, 153 –
Distrito de Lucaia – Planalto – Bahia, CEP 45.190-000 e-mail:
carlosdossantos@yopmail.com
CNPJ nº. 44.996.398/0001-33
neste ato representada pel Sr Carlos dos Santos, portador do
CPF nº 220.160.745-15, de acordo com a classificação por ela
alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as
condições previstas no Edital, sujeitando-se as partes as
normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alterações, Ademais, as especificações técnicas
constantes do Processo, assim como todas as obrigações e
demais condições descritas no Edital, no Termo de
Referência, no Contrato e na Proposta de Preços, integram
esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição.
1. DO OBJETO
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1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ROTA

TURNO

ITINERÁRIO

VEÍCULO (S)

63

MATUTINO

DR. RAIMUNDO - CASA BIBI ESCOLA DEMOSTINES LUCAIA

AUTOMÓVEL

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

R$ 2.330,00

R$ 23.300,00

KM DIÁRIA
17,956

2.1.1 da presente Ata de Registro de Preços é o valor ofertado
pelo beneficiário para o lote 73 (Rota/Itinerário 63) resultante
da licitação e constante da proposta apresentada, que
perfaz o valor global estimado para 10 (dez) meses de
R$ 23.300,00 (vinte e três mil e trezentos reais),
conforme acima no quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
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a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
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b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
e. O registro do fornecedor será cancelado quando:
f. Descumprir as condições da ata de registro de preços
g. Não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
h. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou
i.
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
j. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
k. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
l. Por razão de interesse público; o
m. A pedido do fornecedor.
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Nas hipóteses dos itens j. e k., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
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- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS DOS SANTOS - MEI
CNPJ Nº. 44.996.398/0001-33
CARLOS DOS SANTOS
CPF Nº 220.160.745-15

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
_________________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
ELVES SANTOS DE OLIVEIRA - MEI, sediada na Rua do
Cemitério, 38 – Centro – Planalto – Bahia, CEP 45.190-000 email:
elvessantosdeoliveira@yopmail.comCNPJ
nº.
44.983.132/0001-56 neste ato representada pel Sr Elves
Santos de Oliveira, portador do CPF nº 041.082.625-14, de
acordo com a classificação por ela alcançada e nas
quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no
Edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Ademais, as
especificações técnicas constantes do Processo, assim como
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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todas as obrigações e demais condições descritas no Edital,
no Termo de Referência, no Contrato e na Proposta de
Preços, integram esta Ata de Registro de Preços,
independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ROTA

TURNO

ITINERÁRIO

VEÍCULO (S)

65

MATUTINO

INGAZEIRA - LUCAIA

VAN

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

R$ 2.340,00

R$ 23.400,00

KM DIÁRIA
10,286

2.1.1 da presente Ata de Registro de Preços é o valor ofertado
pelo beneficiário para o lote 75 (Rota/Itinerário 65) resultante
da licitação e constante da proposta apresentada, que
perfaz o valor global estimado para 10 (dez) meses de
R$ 23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos reais),
conforme acima no quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
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7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
e. O registro do fornecedor será cancelado quando:
f. Descumprir as condições da ata de registro de preços
g. Não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
h. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou
i.
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
j. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: C8XHM+VGEJAWNUBQ7GM0RQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Planalto

Sexta-feira
18 de Fevereiro de 2022
359 - Ano VI - Nº 1496

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF 13.858.907/0001-38
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.

k. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
l. Por razão de interesse público; ou
m. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens j. e k., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
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citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

ELVES SANTOS DE OLIVEIRA – MEI
CNPJ Nº. 44.983.132/0001-56
ELVES SANTOS DE OLIVEIRA
CPF Nº 041.082.625-14

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
_________________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
JUAREZ GOMES PEREIRA - MEI, sediada no Povoado do
Jacó – Zona Rural – Planalto – Bahia, CEP 45.190-000 e-mail:
juarezgomespereira@yopmail.com CNPJ nº. 44.978.011/0001-16
neste ato representada pel Sr Juarez Gomes Pereira, portador
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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do CPF nº 041.082.625-14, de acordo com a classificação por
ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as
condições previstas no Edital, sujeitando-se as partes as
normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alterações, Ademais, as especificações técnicas
constantes do Processo, assim como todas as obrigações e
demais condições descritas no Edital, no Termo de
Referência, no Contrato e na Proposta de Preços, integram
esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ROTA

TURNO

66

VESPERTINO

VEÍCULO (S)

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

COQUINHOS (IGREJA) - LAU
AUTOMÓVEL
CUNHA - ESCOLA LAGOA DANTA

KM DIÁRIA
7,874

R$ 2.020,00

R$ 20.200,00

ITINERÁRIO

2.1.1 da presente Ata de Registro de Preços é o valor ofertado
pelo beneficiário para o lote 76 (Rota/Itinerário 66) resultante
da licitação e constante da proposta apresentada, que
perfaz o valor global estimado para 10 (dez) meses de
R$ 20.200,00 (vinte mil e duzentos reais), conforme acima
no quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
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b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
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acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
e. O registro do fornecedor será cancelado quando:
f. Descumprir as condições da ata de registro de preços
g. Não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
h. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou
i.
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
j. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
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nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
k. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
l. Por razão de interesse público; ou
m. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens j. e k., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
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(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
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do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

JUAREZ GOMES PEREIRA - MEI
CNPJ Nº. 44.978.011/0001-16
JUAREZ GOMES PEREIRA
CPF Nº 041.082.625-14

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
_________________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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SALVADOR RIBEIRO DOS SANTOS - MEI, sediada na
Travessa Brasil, 21 – Distrito de Lucaia – Planalto – Bahia,
CEP 45.190-000 e-mail: salvadorribeirodossantos@yopmail.com
CNPJ nº. 44.981.409/0001-01 neste ato representada pel Sr
Salvador Ribeiro dos Santos, portador do CPF nº 250.860.56896, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas
quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no
Edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Ademais, as
especificações técnicas constantes do Processo, assim como
todas as obrigações e demais condições descritas no Edital,
no Termo de Referência, no Contrato e na Proposta de
Preços, integram esta Ata de Registro de Preços,
independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ROTA

TURNO

ITINERÁRIO

VEÍCULO (S)

67

MATUTINO

LUCAIA - ENTRONCAMENTO LUCAIA

VAN

LUCAIA - ENTRONCAMENTO LUCAIA

VAN

LUCAIA - ENTRONCAMENTO LUCAIA

VAN

67 - A

67- B

VESPERTINO

NOTURNO

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

R$ 1.900,00

R$ 19.000,00

R$ 1.900,00

R$ 19.000,00

R$ 1.900,00

R$ 19.000,00

KM DIÁRIA
49,344
KM DIÁRIA
21,818
KM DIÁRIA
21,818

2.1.1 da presente Ata de Registro de Preços é o valor ofertado
pelo beneficiário para o lote 77, 78 e 79 (Rota/Itinerário 67, 67A e 67-B) resultante da licitação e constante da proposta
apresentada, que perfaz o valor global estimado para
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10 (dez) meses de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil
reais), conforme acima no quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
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respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
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e.
f.
g.

O registro do fornecedor será cancelado quando:
Descumprir as condições da ata de registro de preços
Não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
h. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou
i.
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
j. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
k. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
l. Por razão de interesse público; ou
m. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens j. e k., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
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Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
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que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE

SALVADOR RIBEIRO DOS SANTOS – MEI
CNPJ Nº. 44.981.409/0001-01
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PREFEITO MUNICIPAL

SALVADOR RIBEIRO DOS SANTOS
CPF Nº 250.860.568-96

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
_________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
MAGNÓLIA PEREIRA BRITO - MEI, sediada na Área Rural de
Vitória da Conquista – Zona Rural – Planalto – Bahia, CEP
45.190-000 e-mail: magnoliapereirabrito@yopmail.com CNPJ nº.
44.979.928/0001-35 neste ato representada pela Sra Magnólia
Pereira Brito, portadora do CPF nº 021.388.025-31, de acordo
com a classificação por ela alcançada e nas quantidades
cotadas, atendendo as condições previstas no Edital,
sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Ademais, as
especificações técnicas constantes do Processo, assim como
todas as obrigações e demais condições descritas no Edital,
no Termo de Referência, no Contrato e na Proposta de
Preços, integram esta Ata de Registro de Preços,
independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ROTA

68

TURNO

ITINERÁRIO

SENTIDO - CAMPO DO
VESPERTINO CALDEIRÃO-PONTO NOVO PLANALTO

VEÍCULO (S)

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

R$ 6.030,00

R$ 60.300,00

KM DIÁRIA
ÔNIBUS
52,324

2.1.1 da presente Ata de Registro de Preços é o valor ofertado
pelo beneficiário para o lote 80 (Rota/Itinerário 68) resultante
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da licitação e constante da proposta apresentada, que
perfaz o valor global estimado para 10 (dez) meses de
R$ 60.300,00 (sessenta mil e trezentos reais), conforme
acima no quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
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de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
e. O registro do fornecedor será cancelado quando:
f. Descumprir as condições da ata de registro de preços
g. Não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
h. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou
i.
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
j. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
k. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
l. Por razão de interesse público; ou
m. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens j. e k., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
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da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
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órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

MAGNÓLIA PEREIRA BRITO - MEI
CNPJ Nº. 44.979.928/0001-35
MAGNÓLIA PEREIRA BRITO
CPF Nº 021.388.025-31

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
_________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA - MEI, sediada na Praça
Florisvaldo Rocha Macedo, 36 – Distrito de Lucais – Planalto –
Bahia, CEP 45.190-000 e-mail: josealvesdeoliveira@yopmail.com
CNPJ nº. 45.014.601/0001-91 neste ato representada pelo Sr
José Alves de Oliveira, portadora do CPF nº 579.031.665-49,
de acordo com a classificação por ela alcançada e nas
quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no
Edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Ademais, as
especificações técnicas constantes do Processo, assim como
todas as obrigações e demais condições descritas no Edital,
no Termo de Referência, no Contrato e na Proposta de
Preços, integram esta Ata de Registro de Preços,
independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
69

69 - A

MATUTINO

VESPERTINO

RUA NOVA-BA 641-BAIRRO
PRIMAVERA-BAIRRO NOVA
LUCAIA

ÔNIBUS

RUA NOVA-BA 641-BAIRRO
PRIMAVERA-BAIRRO NOVA
LUCAIA

ÔNIBUS

KM DIÁRIA
R$ 2.200,00

R$ 22.000,00

R$ 2.200,00

R$ 22.000,00

16,832
KM DIÁRIA
16,832
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2.1.1 da presente Ata de Registro de Preços é o valor ofertado
pelo beneficiário para o lote 81 e 82 (Rota/Itinerário 69 e 69-A)
resultante da licitação e constante da proposta
apresentada, que perfaz o valor global estimado para
10 (dez) meses de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil
reais), conforme acima no quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
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i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
e. O registro do fornecedor será cancelado quando:
f. Descumprir as condições da ata de registro de preços
g. Não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
h. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou
i.
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
j. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
k. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
l. Por razão de interesse público; ou
m. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens j. e k., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
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b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA – MEI
CNPJ Nº. 45.014.601/0001-91
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA
CPF Nº 579.031.665-49

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
_________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
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MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
JOÃO MARQUES DA SILVA - MEI, sediada no Sítio Alegria
Cazuzinha – Zona Rural – Planalto – Bahia, CEP 45.190-000
e-mail:
joaomarquesdasilva@yopmail.com
CNPJ
nº.
44.999.624/0001-30 neste ato representada pelo Sr João
Marques da Silva, portador do CPF nº 660.294.225-53, de
acordo com a classificação por ela alcançada e nas
quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no
Edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Ademais, as
especificações técnicas constantes do Processo, assim como
todas as obrigações e demais condições descritas no Edital,
no Termo de Referência, no Contrato e na Proposta de
Preços, integram esta Ata de Registro de Preços,
independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
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ROTA

TURNO

ITINERÁRIO

VEÍCULO (S)

73

MATUTINO

PARAFUSO - PLANALTO

ÔNIBUS

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

R$ 4.210,00

R$ 42.100,00

KM DIÁRIA
41,156

2.1.1 da presente Ata de Registro de Preços é o valor ofertado
pelo beneficiário para o lote 87 (Rota/Itinerário 73) resultante
da licitação e constante da proposta apresentada, que
perfaz o valor global estimado para 10 (dez) meses de
R$ 42.100,00 (quarenta e dois mil e cem reais), conforme
acima no quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
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caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
e. O registro do fornecedor será cancelado quando:
f. Descumprir as condições da ata de registro de preços
g. Não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
h. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou
i.
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
j. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
k. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
l. Por razão de interesse público; ou
m. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens j. e k., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
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falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
14. DO FORO
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a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO MARQUES DA SILVA - MEI
CNPJ Nº. 44.999.624/0001-30
JOÃO MARQUES DA SILVA
CPF Nº 660.294.225-53

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
__________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
GILBERTO DA HORA MORAES - MEI, sediada na Rua Rui
Barbosa, 415 – Centro – Planalto – Bahia, CEP 45.190-000 email:
gilbertodahoramoraes@yopmail.com
CNPJ
nº.
45.015.813/0001-93 neste ato representada pelo Sr Gilberto da
Hora Moraes, portador do CPF nº 894.448.255-15, de acordo
com a classificação por ela alcançada e nas quantidades
cotadas, atendendo as condições previstas no Edital,
sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Ademais, as
especificações técnicas constantes do Processo, assim como
todas as obrigações e demais condições descritas no Edital,
no Termo de Referência, no Contrato e na Proposta de
Preços, integram esta Ata de Registro de Preços,
independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ROTA

TURNO

ITINERÁRIO

VEÍCULO (S)

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

R$ 1.900,00

R$ 19.000,00

KM DIÁRIA
74

MATUTINO VALDEMAR - LAGOA
COELHOS - PLANALTO

DOS AUTOMÓVEL

20,65

2.1.1 da presente Ata de Registro de Preços é o valor ofertado
pelo beneficiário para o lote 88 (Rota/Itinerário 74) resultante
da licitação e constante da proposta apresentada, que
perfaz o valor global estimado para 10 (dez) meses de
R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), conforme acima no
quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
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penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
e. O registro do fornecedor será cancelado quando:
f. Descumprir as condições da ata de registro de preços
g. Não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
h. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou
i.
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
j. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
k. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
l. Por razão de interesse público; ou
m. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens j. e k., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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penalidades decorrentes do descumprimento
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.

do

9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
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lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

GILBERTO DA HORA MORAES – MEI
CNPJ Nº. 45.015.813/0001-93
GILBERTO DA HORA MORAES
CPF Nº 894.448.255-15

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
_________________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
VANUZA DE JESUS SANTOS - MEI, sediada na Rua Luiz
Gonzaga, 36-A – José Caetano Rocha – Planalto – Bahia, CEP
45.190-000 e-mail: vanuzadejesussantos@yopmail.com CNPJ nº.
44.988.887/0001-43 neste ato representada pela Sra Vanuza
de Jesus Santos, portador do CPF nº 027.338.025-77, de
acordo com a classificação por ela alcançada e nas
quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no
Edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Ademais, as
especificações técnicas constantes do Processo, assim como
todas as obrigações e demais condições descritas no Edital,
no Termo de Referência, no Contrato e na Proposta de
Preços, integram esta Ata de Registro de Preços,
independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
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ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ROTA

TURNO

ITINERÁRIO

VEÍCULO (S)

70

VESPERTINO

SEDE - LUCAIA

VAN

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

R$ 2.600,00

R$ 26.000,00

R$ 2.600,00

R$ 26.000,00

KM DIÁRIA
41,81
KM DIÁRIA
76

MATUTINO

SEDE - LUCAIA

VAN
41,81

2.1.1 da presente Ata de Registro de Preços é o valor ofertado
pelo beneficiário para o lote 83 e 90 (Rota/Itinerário 70 e 76)
resultante da licitação e constante da proposta
apresentada, que perfaz o valor global estimado para
10 (dez) meses de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil
reais), conforme acima no quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
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a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: C8XHM+VGEJAWNUBQ7GM0RQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
18 de Fevereiro de 2022
408 - Ano VI - Nº 1496

Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF 13.858.907/0001-38
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.

b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
e. O registro do fornecedor será cancelado quando:
f. Descumprir as condições da ata de registro de preços
g. Não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
h. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou
i.
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
j. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
k. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados
l. Por razão de interesse público; ou
m. A pedido do fornecedor.
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Nas hipóteses dos itens j. e k., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
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causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
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- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

VANUZA DE JESUS SANTOS - MEI
CNPJ Nº. 44.988.887/0001-43
VANUZA DE JESUS SANTOS
CPF Nº 027.338.025-77

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
_________________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
IRACI SANTOS - MEI, sediada na Rua Bela Vista, 102 – Distrito
de Lucaia – Planalto – Bahia, CEP 45.190-000 e-mail:
iracisantos@yopmail.com
CNPJ nº. 45.004.589/0001-34 neste
ato representada pela Sra Iraci Santos, portadora do CPF nº
036.958.305-14, de acordo com a classificação por ela
alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as
condições previstas no Edital, sujeitando-se as partes as
normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alterações, Ademais, as especificações técnicas
constantes do Processo, assim como todas as obrigações e
demais condições descritas no Edital, no Termo de
Referência, no Contrato e na Proposta de Preços, integram
esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição.
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1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ROTA

TURNO

ITINERÁRIO

VEÍCULO (S)

77

MATUTINO

SEDE - LUCAIA

VAN

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

R$ 2.600,00

R$ 26.000,00

R$ 2.600,00

R$ 26.000,00

KM DIÁRIA
41,81
KM DIÁRIA
81

MATUTINO

SEDE - LUCAIA

VAN
30,95

2.1.1 da presente Ata de Registro de Preços é o valor ofertado
pelo beneficiário para o lote 91 e 95 (Rota/Itinerário 77 e 81)
resultante da licitação e constante da proposta
apresentada, que perfaz o valor global estimado para
10 (dez) meses de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil
reais), conforme acima no quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
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hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
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decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
e. O registro do fornecedor será cancelado quando:
f. Descumprir as condições da ata de registro de preços
g. Não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
h. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou
i.
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
j. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
k. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
l. Por razão de interesse público; ou
m. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens j. e k., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
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13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

IRACI SANTOS – MEI
CNPJ Nº. 45.004.589/0001-34
IRACI SANTOS
CPF Nº 036.958.305-14

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
_________________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
BRENO MORENO CORDEIROS - MEI, sediada no Povoado do
Parafuso – Zona Rural – Planalto – Bahia, CEP 45.190-000 email:
brenomorenocordeiros@yopmail.com
CNPJ
nº.
45.004.290/0001-80 neste ato representada pelo Sr Breno
Moreno Cordeiro, portador do CPF nº 072.947.385-64, de
acordo com a classificação por ela alcançada e nas
quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no
Edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei nº
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Ademais, as
especificações técnicas constantes do Processo, assim como
todas as obrigações e demais condições descritas no Edital,
no Termo de Referência, no Contrato e na Proposta de
Preços, integram esta Ata de Registro de Preços,
independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ROTA

TURNO

ITINERÁRIO

VEÍCULO (S)

78

MATUTINO

PARAFUSO - PLANALTO

ÔNIBUS

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

R$ 5.100,00

R$ 51.000,00

KM DIÁRIA
41,156

2.1.1 da presente Ata de Registro de Preços é o valor ofertado
pelo beneficiário para o lote 92 (Rota/Itinerário 78) resultante
da licitação e constante da proposta apresentada, que
perfaz o valor global estimado para 10 (dez) meses de
R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais), conforme acima
no quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
e. O registro do fornecedor será cancelado quando:
f. Descumprir as condições da ata de registro de preços
g. Não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
h. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou
i.
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
j. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
k. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
l. Por razão de interesse público; ou
m. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens j. e k., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
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iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
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ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

BRENO MORENO CORDEIROS – MEI
CNPJ Nº. 45.004.290/0001-80
BRENO MORENO CORDEIRO
CPF Nº 072.947.385-64

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
_________________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
KAIQUE SILVA SANTOS - MEI, sediada na Rua Luiz Gonzaga,
32 - CEAC – Zona Rural – Planalto – Bahia, CEP 45.190-000
e-mail:
kaiquesilvasantos@yopmail.com
CNPJ
nº.
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44.989.646/0001-19 neste ato representada pelo Sr Kaique
Silva Santos, portador do CPF nº 093.154.455-62, de acordo
com a classificação por ela alcançada e nas quantidades
cotadas, atendendo as condições previstas no Edital,
sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Ademais, as
especificações técnicas constantes do Processo, assim como
todas as obrigações e demais condições descritas no Edital,
no Termo de Referência, no Contrato e na Proposta de
Preços, integram esta Ata de Registro de Preços,
independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ROTA

79

TURNO

ITINERÁRIO

PLANALTO - SÃO PEDRO - DUAS
MATUTINO VENDAS - BAIXA DO FACÃO - B.
DO RIO - ESCOLA RODRIGUES

VEÍCULO (S)

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

R$ 4.800,00

R$ 48.000,00

KM DIÁRIA
VAN

69,192

2.1.1 da presente Ata de Registro de Preços é o valor ofertado
pelo beneficiário para o lote 93 (Rota/Itinerário 79) resultante
da licitação e constante da proposta apresentada, que
perfaz o valor global estimado para 10 (dez) meses de
R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), conforme acima
no quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
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fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
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6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
e. O registro do fornecedor será cancelado quando:
f. Descumprir as condições da ata de registro de preços
g. Não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
h. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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ou
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
j. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
k. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
l. Por razão de interesse público; ou
m. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens j. e k., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
i.

8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
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inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
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11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

KAIQUE SILVA SANTOS - MEI
CNPJ Nº. 44.989.646/0001-19
KAIQUE SILVA SANTOS
CPF Nº 093.154.455-62

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
RENATO ARAÚJO DE OLIVEIRA - MEI, sediada na Rodovia
BR 116 – Km 788, 02 – Centro – Planalto – Bahia, CEP
45.190-000 e-mail: renatoaraujodeoliveira@yopmail.com CNPJ nº.
40.769.214/0001-41 neste ato representada pelo Sr Renato
Araújo de Oliveira, portador do CPF nº 046.163.735-90, de
acordo com a classificação por ela alcançada e nas
quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no
Edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Ademais, as
especificações técnicas constantes do Processo, assim como
todas as obrigações e demais condições descritas no Edital,
no Termo de Referência, no Contrato e na Proposta de
Preços, integram esta Ata de Registro de Preços,
independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ROTA

TURNO

ITINERÁRIO

VEÍCULO (S)

82

NOTURNO

SEDE - LUCAIA

AUTOMÓVEL

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

R$ 2.600,00

R$ 26.000,00

KM DIÁRIA
41,81

2.1.1 da presente Ata de Registro de Preços é o valor ofertado
pelo beneficiário para o lote 96 (Rota/Itinerário 82) resultante
da licitação e constante da proposta apresentada, que
perfaz o valor global estimado para 10 (dez) meses de
R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), conforme acima no
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
e. O registro do fornecedor será cancelado quando:
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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f.
g.

Descumprir as condições da ata de registro de preços
Não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
h. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou
i.
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
j. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
k. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
l. Por razão de interesse público; ou
m. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens j. e k., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: C8XHM+VGEJAWNUBQ7GM0RQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
18 de Fevereiro de 2022
438 - Ano VI - Nº 1496

Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF 13.858.907/0001-38
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.

sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

RENATO ARAÚJO DE OLIVEIRA - MEI
CNPJ Nº. 40.769.214/0001-41
RENATO ARAÚJO DE OLIVEIRA
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CERTIFICAÇÃO DIGITAL: C8XHM+VGEJAWNUBQ7GM0RQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
18 de Fevereiro de 2022
440 - Ano VI - Nº 1496

Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF 13.858.907/0001-38
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.

CPF Nº 046.163.735-90
Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
_________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede à Praça Duque de Caxias,
104 – Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito
no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: C8XHM+VGEJAWNUBQ7GM0RQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
18 de Fevereiro de 2022
441 - Ano VI - Nº 1496

Planalto

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF 13.858.907/0001-38
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.

pelo Secretario Municipal de Educação, Senhor Danilo Sobral
de Souza, brasileiro, residente e domiciliado Planalto – BA,
portador do CI. RG. SSP (BA) nº. 21.000.728-11, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 330.232.708-05, no uso da atribuição que
lhe confere o Decreto Municipal nº 004/2021, considerando a
homologação da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022 para Registro de Preço RESOLVE
registrar os preços da empresa indicada e qualificada a seguir:
LEIDE LAURA NOGUEIRA DOS SANTOS - MEI, sediada na
Avenida Juracy Magalhães – Boa Vista – Vitória da Conquista
– Bahia, CEP 45.026-090 e-mail: leidilauranogueira@yopmail.com
CNPJ nº. 29.415.865/0001-09 neste ato representada pela Sra
Leide Laura Nogueira dos Santos, portadora do CPF nº
015.880.635-26, de acordo com a classificação por ela
alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as
condições previstas no Edital, sujeitando-se as partes as
normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alterações, Ademais, as especificações técnicas
constantes do Processo, assim como todas as obrigações e
demais condições descritas no Edital, no Termo de
Referência, no Contrato e na Proposta de Preços, integram
esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA
(S)
JURÍDICA
(S)
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão advir,
facultando-se a realização de licitação especifica para a
contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
ROTA

TURNO

ITINERÁRIO

VEÍCULO (S)

84

MATUTINO

PLANALTO - ESCOLA DA L. DANTAS L. MORRO

AUTOMÓVEL

KM DIÁRIA

VALOR
MENSAL

VALOR GLOBAL

R$ 3.600,00

R$ 36.000,00

KM DIÁRIA
51,878
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2.1.1 da presente Ata de Registro de Preços é o valor ofertado
pelo beneficiário para o lote 98 (Rota/Itinerário 84) resultante
da licitação e constante da proposta apresentada, que
perfaz o valor global estimado para 10 (dez) meses de
R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), conforme acima no
quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
a. Se houver empresa participante do certame licitatório
que aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo
mesmo preço do 1º classificado na licitação, esta
integrará como Cadastro de Reserva, podendo
fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
b. As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua
documentação habilitatória, analisada, para fins de
aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas
hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA
ATA
a. Os detentores dos preços registrados deverão cumprir
o compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de
Convite e seus anexos, e cumprir, integralmente,
todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura
firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
a. A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t .
Mínima), sendo facultado ao fornecedor beneficiário
da ata aceitar contratações em quantidades inferiores.
b. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO
específico.
i. Apenas será assinado contrato, quando da
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
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efetiva
disponibilidade
de
recursos
orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício em curso, sendo
que a reserva orçamentária deverá indicar as
respectivas rubricas.
ii. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s)
nesta Ata, também poderá ser emitidas somente
Notas de Empenho, sem a emissão de contrato,
contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo
artigo, da Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
a. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
a. Os preços registrados poderão ser revistos em
decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
b. Quando o preço registrado tornar-se superior ao
preço praticado no
mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
c. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao
valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso
assumido,
sem
aplicação
de
penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
i. Liberar o fornecedor do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
ii. Convocar os demais fornecedores para
assegurar igual oportunidade de negociação.
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d. Não havendo êxito nas negociações, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.
e. O registro do fornecedor será cancelado quando:
f. Descumprir as condições da ata de registro de preços
g. Não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
h. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
ou
i.
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão
gerenciador e órgão(s) participante(s).
j. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos itens “a”, “b” e “d” será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
k. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
l. Por razão de interesse público; ou
m. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens j. e k., poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos
fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de
sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
a. No caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer das obrigações assumidas nesta Ata de
Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR
REGISTRADO
as
seguintes
sanções administrativas, segundo a gravidade da
falta cometida:
i. Advertência por faltas leves, assim entendidas
aquelas
que
não
acarretem
prejuízos
significativos;
ii. Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento)
a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
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atraso injustificado (cuja justificativa não seja
acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor
da parcela a que se refere a obrigação, até o
limite máximo de 10 ( dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por
cento), calculada sobre O valor total do pedido de
fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de
inadimplemento total da obrigação ou, no caso
de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação;
iii. Suspensão temporária de participar em licitação
e
impedimento
de
contratar
com
a
Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO
ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
b. A aplicação de qualquer das penalidades previstas
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao Fornecedor,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
c. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que
devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.
b. As adesões à ata de registro de preços são limitadas,
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na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de preços para o
órgão
gerenciador
e
órgãos
participantes,
independente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 10
(dez) meses, a partir de, 14/02/2022 tendo validade até
14/12/2022, não podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
12. As condições gerais do fornecimento do produto ou
prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e
do fornecedor registrado, sanções e demais condições de
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na
minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação
citada em epígrafe.
13. DA DIVULGAÇÃO
a. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o
- quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
b. Nos termos a presente ata de registro de preços deverá
ser publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando
disponível
para
consulta
no
site
eletrônico:
https://www.planalto.ba.gov.br/
c. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi
lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais Órgãos participantes (se
houver).
14. DO FORO
a. Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para
dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da
presente Ata.
Planalto-BA, 14 de fevereiro de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

LEIDE LAURA NOGUEIRA DOS SANTOS - MEI
CNPJ Nº. 29.415.865/0001-09
LEIDE LAURA NOGUEIRA DOS SANTOS
CPF Nº 015.880.635-26

Danilo Sobral de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TESTEMUNHAS:
__________________________________
_________________________________

Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: C8XHM+VGEJAWNUBQ7GM0RQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

