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 PREFEITURA MUNICIPAL
 DE LAURO DE FREITAS

DECRETO S/Nº /2019 

A PREFEITA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS, Estado da 

Bahia, no uso de suas atribuições legais,  

DECRETA:

Art. 1º Fica a Sra. Dayse Maria de Almeida Montalvão exoneradado cargo 

em comissão de Cargo de Gerência de Divisão, Símbolo CGD-3, na estrutura da Secretaria 

Municipal de Educação. 

Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

Lauro de Freitas, 01 de agosto de 2019. 

Moema Isabel Passos Gramacho 
Prefeita Municipal 

Ailton Florêncio dos Santos  
Secretário Municipal de Administração 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE, 

Luis Maciel de Oliveira 
Secretário Municipal de Governo 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas
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 PREFEITURA MUNICIPAL
 DE LAURO DE FREITAS

DECRETO S/Nº /2019 

A PREFEITA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS, Estado da 

Bahia, no uso de suas atribuições legais,  

DECRETA:

Art. 1º Ficaa Sra. Thaís de Azevedo Montalvãonomeadano cargo em 

comissão de Cargo de Gerência de Divisão, Símbolo CGD-3, na estrutura da Secretaria Municipal

deEducação. 

Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

Lauro de Freitas, 01 de agosto de 2019. 

Moema Isabel Passos Gramacho 
Prefeita Municipal 

Ailton Florêncio dos Santos  
Secretário Municipal de Administração 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE, 

Luis Maciel de Oliveira 
Secretário Municipal de Governo 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas
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 PREFEITURA MUNICIPAL
 DE LAURO DE FREITAS

ERRATA 

                                             A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS,
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais,  

                                   TORNA PÚBLICO o Decreto S/Nº/2019 publicado em 09 de julho de 

2019, onde nomeia o Sr. Thiago Bispo dos Anjos, passam a vigorar com a seguinte redação. 

Onde se lê 

Na estrutura da Secretaria Municipal de Educação 

Leia-se
  

Na estrutura da Secretaria Municipal de Administração 

     Lauro de Freitas, 01 de agosto de 2019. 

Moema Isabel Passos Gramacho 
Prefeita Municipal 

Ailton Florêncio dos Santos 
Secretário Municipal de Administração 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE, 

Luis Maciel de Oliveira 
Secretário Municipal de Governo 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas
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 PREFEITURA MUNICIPAL
 DE LAURO DE FREITAS

ERRATA 

                                             A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS,
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais,  

                                   TORNA PÚBLICO o Decreto S/Nº/2019 publicado em 23 de julho 

de 2019, onde nomeia a Sra. Jamile Borges Reis Almeida, passam a vigorar com a seguinte 

redação. 

Onde se lê 

Jamile Borges de Oliveira 

Leia-se
  

Jamile Borges Reis Almeida 

     Lauro de Freitas, 01 de agosto de 2019. 

Moema Isabel Passos Gramacho 
Prefeita Municipal 

Ailton Florêncio dos Santos 
Secretário Municipal de Administração 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE, 

Luis Maciel de Oliveira 
Secretário Municipal de Governo 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas
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PREFEITURA MUNICIPAL 

 DE LAURO DE FREITAS  
 

DECRETO MUNICIPAL Nº 4.469, DE 01 DE AGOSTO DE 2019 
 
 

Revoga o Decreto nº 4.451 de 29 de 
novembro de 2018, na forma que indica e dá 
outras providências. 
 

 
A PREFEITA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS, Estado da 

Bahia, no uso de suas atribuições legais,  

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica revogado o Decreto nº 4.451 de 29 de novembro de 2018, que 

dispõe sobre a adoção de medidas administrativas para redução de despesas, bem como estabelece 

os procedimentos de encerramento da execução orçamentária e financeira dos órgãos da 

administração direta e fundos, para elaboração do Balanço referente ao Exercício de 2018, no 

âmbito da Administração Pública de Lauro de Freitas, Estado da Bahia. 

 

Art.2ºEste Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 3º  Revogam-se as disposições em contrário. 

 
 
 

Lauro de Freitas, 01 de agosto de 2019. 
 

 
Moema Isabel Passos Gramacho 

Prefeita Municipal 
 

 
 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE, 
 

 
Luis Maciel de Oliveira 
Secretário Municipal de Governo

 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas
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 PREFEITURA MUNICIPAL 

 DE LAURO DE FREITAS 
 

 
PORTARIA –  GAPRE Nº362 ,  DE 01 DE AGOSTO DE 2019

 

 

     

A PREFEITA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS, 

Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais,  

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º Indicar o servidor Edson Gomes dos Santos Filho, 

matrícula 79762, Cargo de Gerência de Divisão para responder interinamente pela 

Gestão de Contratos do Gabinete da Prefeita no período de 01/08/2019 a 31/08/2019 em 

virtude do gozo de férias da servidora Lucineide Alves dos Santos, matrícula 78994, 

Fiscal de Contratos. 

 

Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 3º  Revogam-se as disposições em contrário. 

 
 

                      Lauro de Freitas, 01 de agosto de 2019. 
 

 
Moema Isabel Passos Gramacho 

Prefeita Municipal 
 
 
 

 
 
 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE, 
 
 
Luis Maciel de Oliveira 
Secretário Municipal de Governo 
 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas
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 PREFEITURA MUNICIPAL 

 DE LAURO DE FREITAS 
 
 
 

AVISO DE JULGAMENTO DASPROPOSTAS DE PREÇOS 
TOMADA DE PREÇOS– Nº 006/2019. 

 
A COPEL, torna público o JULGAMENTO DASPROPOSTAS DE 
PREÇOSdaTOMADA DE PREÇOS Nº006/2019. Tipo: Menor Preço Global por Lote, 
na forma de Execução Indireta sob o Regime Empreitada por Preço Global. 
Objeto:Contratação de Empresa Especializada para a Execução de Serviços de 
Instalação de Placas de Divisórias e Perfis Metálicos, Pisos Vinílico e Drenos de Ar 
Condicionado do Centro Administrativo no Município de Lauro de Freitas/BA. 
Conforme Termo de Referência e Planilhas em CD anexo neste Edital. Requisitado pela 
Secretaria Municipal de Infraestrutura. Após a análise das Propostas de Preços, a Equipe 
Técnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura emitiu Relatório Técnico 
considerando CLASSIFICADASpara os Lotes I e II asempresasPontual Construções e 
Locação de Máquinas Eireli ePAVLOC Construções e Locação de Máquinas Ltda.e 
DESCLASSIFICADAS para os Lotes I e II as empresas AJL Construções Ltda. - EPPe 
Costa Empreendimentos Ltda. Luciana Brito Bispo Nascimento – Presidente da 
Comissão de Licitação. Lauro de Freitas, 01 de agosto de 2019. 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas
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 PREFEITURA MUNICIPAL 

 DE LAURO DE FREITAS 
 
 
 

ERRATA DO AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO – Nº 002/2019. 

 
A COPEL torna público a ERRATA, do AVISO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO do PE SRP- Nº 002/2019. Objeto: Contratação de Empresa para 
aquisição de Equipamentos de Informática, Conforme Termo de Referência e Planilha 
Discriminativa no Edital. Requisitado Pela Secretaria Municipal de 
Administração.Onde se lê: Item 02 -  R$ 3.198.00,leia-se:item 02 - R$ 3.198.000,00. 
Ficam inalteradas as demais informações em referência ao Aviso de Adjudicação e 
Homologação anteriormente publicado. Moema Isabel Passos Gramacho - Prefeita. 
Lauro de Freitas, 01 de agosto de 2019. 
  

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas
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PREFEITURA MUNICIPAL 

 DE LAURO DE FREITAS 

  

 

 

 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº020/2019 

 

À vista dos documentos contidos nos autos e nos termos do artigo de nº 

24, II da lei Federal de nº 8.666/93 e suas alterações, DISPENSO O PROCEDIMENTO 

LICITATÓRIO para a realização da despesa abaixo especificada, HOMOLOGADO E 

ADJUDICADO, o presente ato, nos termos que se segue. 

 

Nº PROCESSO: 15861/2018 

CREDOR: OUTLET DAS TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA 

CNPJ: 24.968.736/0002-05 

ENDEREÇO: Avenida Santos Dumont, n° 1926, Loja 10, Centro, Lauro de 

Freitas/BA. 

 

OBJETO DE CONTRATAÇÃO: O objeto deste contrato tem por finalidade a 

contratação de empresa especializada no fornecimento de material para pintura 

residencial a serem utilizadas nos Núcleos do Setor de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos – SCFV.  

 

SECRETARIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR R$ 

SEMDESC 02.1201.1175.339030.29  

VALOR TOTAL  R$ 9.817,30 

 

 

Lauro de Freitas, 19 de Julho de 2019. 

 

               _______________________________ 

Moema Isabel Passos Gramacho 

                                                       Prefeita Municipal 
 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas
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Av. Amarilio Tiago dos Santos 144, Centro. Lauro de Freitas / Ba – CEP 42.703-750

Aldeias de Segurança e Cidadania.
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ERRATA 
EDITAL 001/2019 – CMDCA, DE 01 DE AGOSTO DE 2019.

AComissão do Processo Seletivo para escolha de 
Membro do Conselho Tutelar do Município de Lauro 
de Freitas para o período de gestão 2020-2023, no uso 
de suas atribuições legais e através de sua Presidente, 
faz publicar a ERRATA deste Edital, nos seguintes 
termos. 

1.  ONDE SE LÊ:

10. DA AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL 
10.1.  A Avaliação psicossocial será realizada por profissional habilitado e visa verificar, mediante o 
uso de instrumento psicológicos específicos (testes psicológicos reconhecidos e aprovados pelo 
Conselho Federal de Psicologia), o perfil psicológico adequado ao exercício da função de membro do 
Conselho Tutelar. 
10.2. Deverão ser avaliadas as condições psicológicas adequadas do candidato para trabalhar com 
conflitos sociofamiliares atinentes ao cargo e exercer, em sua plenitude, as atribuições do Conselho 
Tutelar previstas na Lei Federal 8069/90 e legislação municipal em vigor; 
10.2.1. A Avaliação Psicossocial será realizada nos dias 29 e 30 de Julho de 2019 (em local e 
horário a ser divulgado); 
10.3.  Será excluído do processo de escolha o candidato que, por qualquer motivo, não comparecer à 
convocação da avaliação psicossocial; 
10.4. O resultado final da avaliação psicossocial do candidato será divulgado, exclusivamente, como 
“APTO” ou “INAPTO”.

LEIA-SE:
10. DA AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL 
10.1.  A Avaliação psicossocial será realizada por profissional habilitado e visa verificar, mediante o 
uso de instrumentos psicológicos específicos (testes psicológicos reconhecidos e aprovados pelo 
Conselho Federal de Psicologia), o perfil psicológico adequado ao exercício da função de membro do 
Conselho Tutelar. 
10.2. Deverão ser avaliadas as condições psicológicas adequadas do candidato para trabalhar com 
conflitos sociofamiliares atinentes ao cargo a exercer, em sua plenitude, as atribuições do Conselho 
Tutelar previstas na Lei Federal 8069/90 e legislação municipal em vigor; 
10.2.1. A Avaliação Psicossocial será realizada no dia 05 de Agosto de 2019 na Igreja Batista Biblica 
Israel, situada no Loteamento Jardim Pouso Alegre,  Rua Jânio Quadros lote 28/29 – Itinga), o portão  
será fechado as 07:45 hs, a avaliação será realizada das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as17:00 horas. Os 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: TH1PT0IG8ZII+NUPOPYXBA

Quinta-feira
1 de Agosto de 2019

11 - Ano VII - Nº 1476



 
Av. Amarilio Tiago dos Santos 144, Centro. Lauro de Freitas / Ba – CEP 42.703-750

Aldeias de Segurança e Cidadania.
e-mail: cmdcalf@hotmail.com

 

aparelhos eletrônicos deverão permanecer desligados e lacrados em embalagem fornecida para este 
fim, até a saída do candidato do local de realização da avaliação.
10.3.  Será excluído do processo de escolha o candidato que, por qualquer motivo, não comparecer à 
convocação da avaliação psicossocial, munido de documento Oficial físico com foto; 
10.4. O resultado final da avaliação psicossocial do candidato será divulgado, exclusivamente, como 
“APTO” ou “INAPTO”.

2.  ONDE SE LÊ:  ANEXO I – CRONOGRAMA, NO ITEM
 
Recurso do gabarito  30 de Julho de 2019

Resultado final do gabarito  31 de Julho de 2019

Prazo para recurso  01 de Agosto de 2019

Avaliação Psicossocial  02 e 05 de Agosto  de 2019

Resultado final para Candidatos habilitados para eleição de 
06/10/2019

 07 de Agosto de 2019

 
LEIA-SE:  
 
Recurso do gabarito  30 de Julho de 2019

Resultado final do gabarito, Resultado da Redação e 
Lista de aptos para Avaliação Psicossocial

 02 de Agosto de 2019

Avaliação Psicossocial  
Local : Igreja Batista Biblica Israel ( Loteamento Jardim Pouso 
Alegre,  Rua Janio Quadros lote 28/29 - Itinga)
Horário: 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00 horas
Obs.: o portão  será fechado as 07:45 hs

  05 de Agosto de 2019

Recurso Avaliação Psicossocial, presencial na NOVA sede do 
CMDCA (Av. Amarilio Tiago dos Santos 144 - Centro / Aldeias 
de Segurança e Cidadania) – Caminho da Praia de Ipitanga ao 
lado do 52a. Companhia de Policia Militar.

 08 de Agosto de 2019

Resultado final para Candidatos habilitados para eleição que 
ocorrerá em  06/10/2019

16 de Agosto de 2019

 
Lauro de Freitas 01 de Agosto de 2019.

Comissão do Processo de Escolha  – Edital 001/2019
 
Antonio Jorge de Oliveira Birne            Rosângela Santos Souza                            Railda Barros da Ressureição
Gustavo Oliveira dos Santos                  Maria Tereza Galvão Barbosa Pessoa    Olivia Maria Quesado Valente Freitas

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas
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 PREFEITURA MUNICIPAL 

 DE LAURO DE FREITAS 

 
EXTRATO DO SEGUNDO ADITAMENTO N° 097/2019 AO CONTRATO Nº 124/2018. 

 
CONTRATADA: LIENCBRAS DO BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
CNPJ/MF: 05.629.741/0001-50. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS.  
Processo Administrativo: 10687/2019. Licitação: Carta Convite – No 003/2018. Objeto do 
Contrato: Contratação de Empresa de Engenharia para Execução das Obras de Implantação da 
Academia, fruto do Contrato de Repasse Nº 198.432-84/2006 – Reforma do Estádio Municipal, 
para atender a demanda da Secretaria Municipal infraestrutura deste Município, conforme 
Termo de Referência e Planilha Discriminativa anexo em Edital. Requisitado pela Secretaria 
Municipal de Infraestrutura. Objeto do Aditamento: Aditivo de prazo contratual por mais 02 
(dois) meses, com termo inicial em 27/07/2019 e termo final em 27/09/2019; mantendo as 
demais condições e preços contratados, conforme justificativa técnica da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura. Dotação Orçamentária: 02.1100.1031.449051.24. Data de Assinatura: 18 de 
Julho de 2019. Moema Isabel Passos Gramacho.  
 
 
 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 124/2019  
 
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS. Contratada: OUTLET 
DAS TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 24.968.736/0002-05. Modalidade: 
Dispensa de Licitação nº 020/2019 Art. 24, II, da Lei 8.666/93. Processo: 15861/2018. Objeto: 
O objeto deste contrato tem por finalidade a contratação de empresa especializada no 
fornecimento de material para pintura residencial a serem utilizadas nos Núcleos do Setor de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV. Dotação: 02.1201.1175.339030.29. Data 
da Assinatura: 19 de Julho de 2019. Valor: O presente Contrato tem o valor global estipulado 
em R$ 9.817,30 (nove mil oitocentos e dezessete reais e trinta centavos). Período de vigência: 
O presente instrumento de contrato terá vigência pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data 
de sua assinatura. Moema Isabel Passos Gramacho - Prefeita. 
 
 
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITAMENTO N° 100/2019 AO CONTRATO Nº 127/2018. 

 
CONTRATADA: GHIA ENGENHARIA LTDA. CNPJ/MF: 07.533.074/0001-32. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS.  Processo Administrativo: 
10626/2019. Licitação: Pregão Presencial – No 019/2018. Objeto do Contrato: O presente 
instrumento tem por objeto a contratação de empresa para gerenciamento do sistema de 
iluminação pública com fornecimento de mão de obra e materiais, conforme termo de 
referência e planilhas neste edital. Requisitado pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos. 
Objeto do Aditamento: Aditivo de 25% ao valor do contrato, perfazendo o valor de 
R$1.347.500,00 (Hum milhão trezentos e quarenta e sete mil quinhentos reais), na forma da 
planilha anexa ao processo supra e em atendimento à solicitação da Secretária Municipal de 
Serviços Públicos. Dotação Orçamentária: 02.0800.2.158.33.90.39.00. Data de Assinatura: 30 
de Julho de 2019. Moema Isabel Passos Gramacho.  
 
 
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITAMENTO N° 094/2019 AO CONTRATO Nº 004/2019 

 
 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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 PREFEITURA MUNICIPAL 

 DE LAURO DE FREITAS 

CONTRATADA: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. CNPJ/MF: 
03.174.004/0001-84. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS.  Processo 
Administrativo: 11449/2019. Licitação: Concorrência Pública – No 005/2018. Objeto do 
Contrato: O presente Contrato, resultante da Concorrência Pública – No 005/2018, nos termos 
do Processo Administrativo – No 08.821/2018, tem por objeto Contratação de Empresa 
Especializada para Execução de Obras de Drenagem e Pavimentação de Ruas no Bairro 
Recreio Ipitanga, no Município de Lauro de Freitas/Bahia. Conforme Planilhas, Termo de 
Referencia, Especificações Técnicas e Projetos em CD anexo neste Edital. Requisitado pela 
Secretaria Municipal de Infraestrutura. Objeto do Aditamento: Aditivo de prazo por mais 06 
(seis) meses, com prazo inicial em 09/07/2019 e termo final em 09/01/2020, mantendo as 
demais condições e preços contratados, na forma da planilha anexa ao processo supra e em 
atendimento à solicitação da Secretária Municipal de Infraestrutura. Dotação Orçamentária: 
02.0900.1347.449051.00. Data de Assinatura: 09 de Julho de 2019. Moema Isabel Passos 
Gramacho.  
 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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 PREFEITURA MUNICIPAL 

 DE LAURO DE FREITAS 
 

 

A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO 
SUSTENTÁVEL E ORDENAMENTO DO USO DO SOLO-SEDUR, através do seu 
Titular, no uso de suas atribuições, torna público a celebração do Termo de Contrapartida 
Social firmado em 26/07/2019 entre, RAIA DROGASIL S.Ae o MUNICÍPIO DE LAURO 
DE FREITAS, devidamente assinado pela Sra. Prefeita e o representante da empresa 
referida, decorrente dos processos administrativos  nº 490/2019 e 6159/2019, cujo objeto é 
edificação de obras e/ou serviços conforme planilha anexa. 

 

José Souza Pires 
Secretário Municipal de Planejamento, Desenvolvimento  

Urbano Sustentável e Ordenamento do Uso do Solo - SEDUR 
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 PREFEITURA MUNICIPAL 

 DE LAURO DE FREITAS 
 

 

A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO 
SUSTENTÁVEL E ORDENAMENTO DO USO DO SOLO-SEDUR, através do seu 
Titular, no uso de suas atribuições, torna público a celebração RETI-RATIFICAÇÃO 
do Termo de Contrapartida Social firmado em 01/08/2019 entre, GNC PATRIMONIAL 
LTDA e o MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, devidamente assinado pela Sra. 
Prefeita e o representante da empresa referida, decorrente dos processos administrativos  
nºs 23528 /2018 e 24397 /2018, cujo objeto é edificação de obras e/ou serviços 
conforme planilha anexa. 

 

José Souza Pires 
Secretário Municipal de Planejamento, Desenvolvimento  

Urbano Sustentável e Ordenamento do Uso do Solo - SEDUR 
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PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 007/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO – Nº 07518/2019 

1

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE LAURO DE FREITAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2019. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2019. 

PROCESSO Nº 07518/2019. 

VALIDADE: 12 (doze) meses 

Aos vinte e quatro dias do mês  julho do ano de dois mil e dezenove, o Município de Lauro de 

Freitas, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ (MF) sob o Nº 13.927.819/0001-40, com sede na Praça 

João Tiago dos Santos – Nº 25 – Centro - Lauro de Freitas/ Bahia, representado por sua Prefeita 

Municipal – Srª Moema Isabel Passos Gramacho, no uso da competência que lhe foi atribuída nos 

termos do Art. 15 da Lei Federal Nº 8.666/93 e Decreto Municipal Nº 2.413/06, observadas, ainda, 

as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das Propostas 

apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços  Nº 007/2019, Resolve registrar o(s) 

preço(s) da(s) empresa(s) relacionada(s) no item 4, de acordo com a Classificação por ela(s) 

alcançada(s), por item, observadas as condições do Edital que integra este instrumento de registro e 

aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem.

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o Pregão Eletrônico para Registro de Preços  para a contratação de 

empresa para aquisição de gêneros alimenticios não pereciveis, para atender a diversas Secretarias desta 

Prefeitura. conforme termo de referência e planilha neste edital. Requisitado pela Secretaria Municipal de 

Administração. Especificados no Anexo IV do Edital de Pregão Eletrônico Nº 007/2019, que passa fazer 

parte, para todos os efeitos, desta Ata. 

2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. O Registro de Preços formalizado na presente Ata terá validade de até 12 (doze) meses, 

contados a partir da data de sua assinatura.

3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços será a Secretaria Municipal de 

Administração, que exercerá suas atribuições. 
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4. DOS PREÇOS REGISTRADOS 

4.1. Os preços, as empresas, as quantidades e as especificações do fornecimento registrados na 

presente Ata, encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação 

obtida no Certame licitatório: 

Valor Unitário V. TOTAL

R$51.900,00

1

Total Lote I
Total Lote I =================================================> R$ 51.900,00 (  Cinquenta e um mil e novecentos reais )

CAFÉ torrado e moído. Embalagem a  vácuo, torrado em grãos, 
para  café expresso, com regis tro do Minis tério da  Saúde, selo 
de pureza  ABI C - Associação Bras i lei ra  de Indústria  do café. O 
produto deverá  ter regis tro no Minis tério da  Saúde. Fabricação 
e prazo de va l idade, de acordo com a  Resolução 12/78 da 
Comissão Nacional  de Normas  e Padrões  para  Al imentos  

Unid. 15000 R$3,46 R$51.900,003 Fazendas

Quant

SECRETARIA

SECAD

IT
EM DISCRIMINAÇÃO Unid Marca

EMPRESA REGISTRADA :  JOCEVAL DE OLIVEIRA SANTOS - ME 
CNPJ : 03.867.889/0001-05
ENDEREÇO : RUA JUSCELINO KUBITSCHECK Nº 59 E - CAJAZEIRAS 

OBJETO VALOR

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, PARA ATENDER A DIVERSAS 

SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. 
R$51.900,00

 5. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

5.1. A critério da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, Secretaria Municipal de Administração,

obedecida à ordem de classificação, o(s) licitante(s) vencedor(s), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido 

registrado(s) na Ata de Registro de Preço, será(ão) convocado(s) para retirar a Nota de Empenho, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação, estando as 

obrigações assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao Edital e à respectiva Ata; 

5.2. A partir da emissão da nota de empenho o detentor da Ata passa a ser considerado como 

CONTRATADO, obrigando-se a obedecer, além do disposto nesta Ata, os ditames e especificações 

constantes no Anexo IV, Planilha Estimativa, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico No 007/2019 

– COPEL; 

5.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas 

no Anexo IV, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas 

necessidades; 
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5.4. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas não está obrigada, durante o prazo de validade do 

registro de preços decorrente deste Certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, 

podendo realizar licitações específicas para a aquisição pretendida, ficando assegurado ao 

beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições; 

5.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do 

registro quando a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, após realizada a licitação específica, 

constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o 

detentor da Ata em baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em 

referida licitação; 

5.6. A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública 

que não tenha participado do Certame licitatório, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal 

de Lauro de Freitas, observadas, ainda, as demais regras impostas no Art. 8º do Decreto Nº 

2.413/2006; 

5.7. Os preços ofertados e registrados serão irreajustáveis, nos termos da legislação vigente. 

6. DO PAGAMENTO 

6.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da certificação de que o 

material foi aceito e devidamente atestado, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura contendo 

o n.º do CNPJ da empresa, n.º da conta bancária, nome do banco e da respectiva agência bancária, 

boleto bancário;                

6.2. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão os 

mesmos restituídos à adjudicatária para as correções necessárias, não respondendo a PMLF por 

quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes; 

6.3. Serão efetuadas as retenções na Fonte dos impostos, conforme Legislação vigente;  

6.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza;  

6.5. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da nota fiscal/fatura, ou dos documentos exigidos 

como condição de pagamento por parte da Contratada, importará em prorrogação automática do 

prazo de vencimento da obrigação do Contratante.  

7. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
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7.1. Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da Ata, o 

preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada na 

licitação; 

7.2. Observar para que, durante a vigência da presente Ata, sejam mantidas todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações 

assumidas; 

7.3. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para 

fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades; 

7.4. Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua 

compatibilidade com aqueles registrados na Ata; 

7.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 

7.6. Consultar o detentor da Ata registrada (observada à ordem de classificação) quanto ao interesse 

em fornecer o material a outro(s) órgão da Administração Pública que externe(m) a intenção de 

utilizar a presente Ata, conforme item 5.6. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA 

8.1. Fornecer materiais de primeira linha e de primeiro uso, obedecendo rigorosamente ao disposto 

no anexo IV (Planilha Discriminativa) do Edital do Pregão Eletrônico Nº 007/2019; 

8.2. Será obrigado a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

o objeto da presente ATA, caso se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou de materiais utilizados, constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às 

condições firmadas na presente Ata; 

8.3. viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente Ata; 

8.4. Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de habilitação exigidas 

no Edital de Pregão Nº 007/2019; 

8.5. Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, 

quanto à aceitação ou não dos materiais a outro órgão da Administração Pública (não participante) 

que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 5.6.; 

8.6. Será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e por todas as 

demais despesas quando da execução contratual. 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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9. DAS PENALIDADES 

9.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela contratada, sem justificativas 

aceitas pela Administração, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, 

isolada ou cumulativamente, as sanções administrativas de advertência, multas e impedimento de 

licitar e contratar com o município;  

9.2. As sanções administrativas serão aplicadas de acordo com a gravidade das infrações cometidas 

pela contratada, nos seguintes casos:  

9.2.1. Advertência, nos casos de descumprimento parcial do contrato, a critério da Contratante.  

9.2.2. Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, a 

partir do 1º (primeiro) dia de atraso na entrega ou atraso na substituição dos itens, até o 30º 

(trigésimo) dia;  

9.2.3. Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, a 

partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso na entrega ou atraso na substituição do material, até 

o 60º (sexagésimo) dia, a partir do qual será considerada inexecução total da parcela, cumulada com 

multa compensatória de até 15% sobre o valor do empenho e rescisão contratual;  

9.2.4. Impedimento de licitar e contratar com o município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, para as 

hipóteses previstas no art. 7° da Lei 10.520/2002.  

9.3. Para as hipóteses de descumprimento parcial do contrato, será aplicada multa compensatória de 

até 10 % (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, podendo ser cumulada com rescisão 

contratual. Considerar-se-á descumprimento parcial do contrato, sem prejuízo das demais hipóteses 

previstas na legislação:  

a) a entrega dos itens diversos do especificado neste Termo de Referência ou do oferecido pelo 

licitante em sua proposta; 

b) a apresentação dos materiais em embalagem violada ou com indícios de má conservação, 

hipótese em que o recebimento poderá ser rejeitado;  

c) a entrega parcial dos materiais solicitados.  

9.3.1. A critério da Administração, na hipótese de descumprimento parcial prevista na alínea c do 

subitem 9.3, caso seja conveniente, poderá o objeto ser aceito, sem prejuízo da multa compensatória 

correspondente e glosa na Nota de Empenho do valor correspondente à parcela não cumprida. 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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9.4. Para as hipóteses de descumprimento total do contrato, será aplicada multa compensatória de 

até 15 % (quinze por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, podendo ser cumulada com rescisão 

contratual. Considerar-se-á descumprimento total do contrato:  

a) a não entrega do material solicitado ou a não substituição de material rejeitado, após 

hipótese prevista no subitem 9.2.3; 

b) a recusa injustificada em assinar o termo contratual ou receber a nota de empenho; 

c) reincidência nas hipóteses previstas nas alíneas a e b do subitem 9.3; 

9.5. Quaisquer das Sanções Administrativas poderão, a juízo da Administração e havendo 

compatibilidade, ser aplicadas de forma concomitante;  

9.6. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao fornecedor;  

9.7. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o fornecedor obrigado a recolher a importância 

devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial;  

9.8. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo fornecedor, este será

encaminhado para inscrição em dívida ativa.  

9.9. Deverão ser observados, na hipótese de aplicação das Sanções Administrativas, os princípios 

do devido processo legal e da ampla defesa, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar do dia em 

que tomar conhecimento dos fatos;  

9.10. A aplicação das referidas Sanções Administrativas não obsta as responsabilidades legais da 

licitante por perdas e danos causados à Administração Pública.  

9.11. Em caso de não regularização da documentação entregue anexa à nota fiscal, após o decurso 

do prazo concedido pela Contratante, o contrato será rescindido e será aplicada de multa de 15% 

sobre o valor do empenho. 

10. DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o 

disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993; 

10.1.2. Eventual contrato decorrente da ata poderá ser firmado pela administração pública e terá 

vigência de 12 (meses) a contar da assinatura do Contrato, nos termos da legislação correlata;

10.2. O gerenciador da Ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, 

com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na Ata; 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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10.2.1. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais 

ou inferiores a média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, por 

intermédio do órgão gerenciador do Registro de Preços; 

10.3 Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no 

mercado, o órgão gerenciador solicitará ao detentor da Ata, por escrito, redução do preço registrado, 

de forma a adequá-lo aos níveis definidos nos termos do subitem anterior; 

10.3.1. Caso o detentor da Ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso 

assumido, devendo o órgão gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade 

de negociação; 

10.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da Ata,

mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão 

gerenciador poderá: 

a) Liberar o detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando 

a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido 

de fornecimento; e 

b) Convocar os demais detentores da Ata visando igual oportunidade de negociação. 

10.5. Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o órgão gerenciador 

deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços. 

11. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

11.1. O detentor da Ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado 

quando: 

a) Não cumprir as obrigações da presente Ata; 

b) Não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa 

aceitável; 

c) Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos praticados 

no mercado; 

d) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração. 

11.2. O detentor da Ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato 

superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito, 

ou força maior, devidamente comprovados. 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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12. DA PUBLICIDADE 

12.1. O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o (s) detentor(es) da Ata e a (s) especificação(ões) resumida 

(s) do objeto e as quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata, serão 

publicadas no Diário Oficial, em conformidade com o disposto no Art. 6º, inciso I do Decreto Nº 

2.413/2006. 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1. Integram a presente Ata o Processo Administrativo  Nº 07518/2019, o Edital do Pregão

Eletrônico Nº 007/2019 e as propostas, com preços e especificações; 

13.2. As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro do Municipio de Lauro de Freitas, 

Capital do Estado da Bahia. 

E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento 

lavrado em 03 (três) vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo. 

____________________________________________ 

                                                                     MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS  

Moema Isabel Passos Gramacho – Prefeita Municipal 

____________________________________________ 

JOCEVAL DE OLIVEIRA SANTOS - ME

_____________________________________________ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Ailton Florêncio dos Santos – Secretário Municipal 

TESTEMUNHAS: 

NOME: 

CPF: 

TESTEMUNHAS: 

NOME: 

CPF: 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2019. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2019. 

PROCESSO Nº 07518/2019. 

VALIDADE: 12 (doze) meses 

Aos vinte e quatro dias do mês  julho do ano de dois mil e dezenove, o MUNICÍPIO DE LAURO DE 

FREITAS, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ (MF) sob o Nº 13.927.819/0001-40, com sede na Praça 

João Tiago dos Santos – Nº 25 – Centro - Lauro de Freitas/ Bahia, representado por sua Prefeita 

Municipal – Srª Moema Isabel Passos Gramacho, no uso da competência que lhe foi atribuída nos 

termos do Art. 15 da Lei Federal Nº 8.666/93 e Decreto Municipal Nº 2.413/06, observadas, ainda, as 

demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das Propostas apresentadas 

no Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 007/2019, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s) 

empresa(s) relacionada(s) no item 4, de acordo com a Classificação por ela(s) alcançada(s), por item,

observadas as condições do Edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas 

cláusulas que se seguem.

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o Pregão Eletrônico para Registro de Preços  para a contratação de empresa 

para aquisição de gêneros alimenticios não pereciveis, para atender a diversas secretarias desta Prefeitura.

conforme termo de referência e planilha neste Edital. Requisitado pela Secretaria Municipal de Administração. 

Especificados no Anexo IV do Edital de Pregão Eletrônico Nº 007/2019, que passa fazer parte, para todos os 

efeitos, desta Ata. 

2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. O Registro de Preços formalizado na presente Ata terá validade de até 12 (doze) meses, contados a 

partir da data de sua assinatura.

3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços será a Secretaria Municipal de Administração, 

que exercerá suas atribuições. 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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4. DOS PREÇOS REGISTRADOS 

4.1. Os preços, as empresas, as quantidades e as especificações do fornecimento registrados na presente 

Ata, encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no 

Certame licitatório: 

Valor 
Unitário V. TOTAL

R$20.000,00

Total Lote II =====================================================> R$ 20.000,00 ( Vinte mil reais )

R$20.000,00

Total Lote II

1

Açúcar Cris ta l i zado, sacarose de cana-de-
açúcar, na  cor branca. Embalagem em 
pol ieti leno, contendo dados  de 
identi ficação do produto, marca  do 
fabricante, data  de fabricação e prazo de 
va l idade, de acordo com a  resolução 12/78 

Unid. AGROVALE 10000 R$2,00

IT
EM DISCRIMINAÇÃO Unid Marca Quant

SECRETARIA

SECAD

EMPRESA REGISTRADA :  EM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
CNPJ : 17.218.418/0001-72
ENDEREÇO : TRAVESSA BAHIA Nº 161 - JARDIM PETROLAR - ALAGOINHAS - CEP 48.031-080

OBJETO VALOR
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO 

DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, 
PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA 

PREFEITURA. 

R$20.000,00

 5. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

5.1. A critério da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, Secretaria Municipal de Administração,

obedecida à ordem de classificação, o(s) licitante(s) vencedor(s), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido 

registrado(s) na Ata de Registro de Preço, será(ão) convocado(s) para retirar a Nota de Empenho, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação, estando as obrigações 

assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao Edital e à respectiva Ata; 

5.2. A partir da emissão da nota de empenho o detentor da Ata passa a ser considerado como 

Contratado, obrigando-se a obedecer, além do disposto nesta Ata, os ditames e especificações constantes 

no Anexo IV, Planilha Estimativa, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico No 007/2019 – COPEL; 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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5.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no 

Anexo IV, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas 

necessidades; 

5.4. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas não está obrigada, durante o prazo de validade do 

registro de preços decorrente deste Certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo 

realizar licitações específicas para a aquisição pretendida, ficando assegurado ao beneficiário do registro 

a preferência de fornecimento em igualdade de condições; 

5.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do 

registro quando a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, após realizada a licitação específica, 

constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor 

da Ata em baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação; 

5.6. A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que 

não tenha participado do Certame licitatório, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal de Lauro 

de Freitas, observadas, ainda, as demais regras impostas no Art. 8º do Decreto Nº 2.413/2006; 

5.7. Os preços ofertados e registrados serão irreajustáveis, nos termos da legislação vigente. 

6. DO PAGAMENTO 

6.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da certificação de que o 

material foi aceito e devidamente atestado, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura contendo o 

n.º do CNPJ da empresa, n.º da conta bancária, nome do banco e da respectiva agência bancária, boleto 

bancário;                

6.2. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão os 

mesmos restituídos à adjudicatária para as correções necessárias, não respondendo a PMLF por 

quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes; 

6.3. Serão efetuadas as retenções na Fonte dos impostos, conforme Legislação vigente;  

6.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem 

que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza;  

6.5. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da nota fiscal/fatura, ou dos documentos exigidos como 

condição de pagamento por parte da Contratada, importará em prorrogação automática do prazo de 

vencimento da obrigação do Contratante.  

7. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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7.1. Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da Ata, o preço, e 

as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação; 

7.2. Observar para que, durante a vigência da presente Ata, sejam mantidas todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações 

assumidas; 

7.3. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins 

de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades; 

7.4. Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade 

com aqueles registrados na Ata; 

7.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 

7.6. Consultar o detentor da Ata registrada (observada à ordem de classificação) quanto ao interesse em 

fornecer o material a outro(s) órgão da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a 

presente Ata, conforme item 5.6. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA 

8.1. Fornecer materiais de primeira linha e de primeiro uso, obedecendo rigorosamente ao disposto no 

anexo IV (Planilha Discriminativa) do Edital do Pregão Eletrônico Nº 007/2019; 

8.2. Será obrigado a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 

objeto da presente ATA, caso se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 

de materiais utilizados, constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na 

presente Ata; 

8.3. viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente Ata; 

8.4. Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de habilitação exigidas no 

Edital de Pregão Nº 007/2019; 

8.5. Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, 

quanto à aceitação ou não dos materiais a outro órgão da Administração Pública (não participante) que 

venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 5.6.; 

8.6. Será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e por todas as 

demais despesas quando da execução contratual. 

9. DAS PENALIDADES 

9.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela contratada, sem justificativas 

aceitas pela Administração, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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ou cumulativamente, as sanções administrativas de advertência, multas e impedimento de licitar e 

contratar com o município;  

9.2. As sanções administrativas serão aplicadas de acordo com a gravidade das infrações cometidas pela

contratada, nos seguintes casos:  

9.2.1. Advertência, nos casos de descumprimento parcial do contrato, a critério da Contratante.  

9.2.2. Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, a partir 

do 1º (primeiro) dia de atraso na entrega ou atraso na substituição dos itens, até o 30º (trigésimo) dia;  

9.2.3. Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, a partir 

do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso na entrega ou atraso na substituição do material, até o 60º 

(sexagésimo) dia, a partir do qual será considerada inexecução total da parcela, cumulada com multa 

compensatória de até 15% sobre o valor do empenho e rescisão contratual;  

9.2.4. Impedimento de licitar e contratar com o município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, para as 

hipóteses previstas no art. 7° da Lei 10.520/2002.  

9.3. Para as hipóteses de descumprimento parcial do contrato, será aplicada multa compensatória de até 

10 % (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, podendo ser cumulada com rescisão 

contratual. Considerar-se-á descumprimento parcial do contrato, sem prejuízo das demais hipóteses 

previstas na legislação:  

a) a entrega dos itens diversos do especificado neste Termo de Referência ou do oferecido pelo 

licitante em sua proposta; 

b) a apresentação dos materiais em embalagem violada ou com indícios de má conservação, 

hipótese em que o recebimento poderá ser rejeitado;  

c) a entrega parcial dos materiais solicitados.  

9.3.1. A critério da Administração, na hipótese de descumprimento parcial prevista na alínea c do 

subitem 9.3, caso seja conveniente, poderá o objeto ser aceito, sem prejuízo da multa compensatória 

correspondente e glosa na Nota de Empenho do valor correspondente à parcela não cumprida. 

9.4. Para as hipóteses de descumprimento total do contrato, será aplicada multa compensatória de até 15 

% (quinze por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, podendo ser cumulada com rescisão 

contratual. Considerar-se-á descumprimento total do contrato:  

a) a não entrega do material solicitado ou a não substituição de material rejeitado, após hipótese 

prevista no subitem 9.2.3; 

b) a recusa injustificada em assinar o termo contratual ou receber a nota de empenho; 

c) reincidência nas hipóteses previstas nas alíneas a e b do subitem 9.3; 
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9.5. Quaisquer das Sanções Administrativas poderão, a juízo da Administração e havendo 

compatibilidade, ser aplicadas de forma concomitante;  

9.6. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao fornecedor;  

9.7. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o fornecedor obrigado a recolher a importância 

devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial;  

9.8. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo fornecedor, este será 

encaminhado para inscrição em dívida ativa.  

9.9. Deverão ser observados, na hipótese de aplicação das Sanções Administrativas, os princípios do 

devido processo legal e da ampla defesa, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar do dia em que 

tomar conhecimento dos fatos;  

9.10. A aplicação das referidas Sanções Administrativas não obsta as responsabilidades legais da 

licitante por perdas e danos causados à Administração Pública.  

9.11. Em caso de não regularização da documentação entregue anexa à nota fiscal, após o decurso do 

prazo concedido pela Contratante, o contrato será rescindido e será aplicada de multa de 15% sobre o 

valor do empenho. 

10. DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o 

disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993; 

10.1.2. Eventual contrato decorrente da ata poderá ser firmado pela administração pública e terá 

vigência de 12 (meses) a contar da assinatura do Contrato, nos termos da legislação correlata;

10.2. O gerenciador da Ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a 

finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na Ata; 

10.2.1. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou 

inferiores a média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, por intermédio do 

órgão gerenciador do Registro de Preços; 

10.3 Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no mercado, o 

órgão gerenciador solicitará ao detentor da Ata, por escrito, redução do preço registrado, de forma a 

adequá-lo aos níveis definidos nos termos do subitem anterior; 

10.3.1. Caso o detentor da Ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso 

assumido, devendo o órgão gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de 

negociação; 
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10.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da Ata, mediante 

requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador 

poderá: 

a) Liberar o detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de 

fornecimento; e 

b) Convocar os demais detentores da Ata visando igual oportunidade de negociação. 

10.5. Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o órgão gerenciador 

deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços. 

11. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

11.1. O detentor da Ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado 

quando: 

a) Não cumprir as obrigações da presente Ata; 

b) Não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável; 

c) Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos praticados no 

mercado; 

d) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração. 

11.2. O detentor da Ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato 

superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito, ou 

força maior, devidamente comprovados. 

12. DA PUBLICIDADE 

12.1. O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o (s) detentor(es) da Ata e a (s) especificação(ões) resumida (s) 

do objeto e as quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata, serão publicadas no 

Diário Oficial, em conformidade com o disposto no Art. 6º, inciso I do Decreto Nº 2.413/2006. 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1. Integram a presente Ata o Processo Administrativo  Nº 07518/2019, o Edital do Pregão Eletrônico 

Nº 007/2019 e as propostas, com preços e especificações; 

13.2. As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro do Municipio de Lauro de Freitas, 

Capital do Estado da Bahia. 
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E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado 

em 03 (três) vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo. 

____________________________________________ 

                                                                     MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS  

Moema Isabel Passos Gramacho – Prefeita Municipal 

____________________________________________ 

EM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

_____________________________________________ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Ailton Florêncio dos Santos – Secretário Municipal 

TESTEMUNHAS: 

NOME: 

CPF: 

TESTEMUNHAS: 

NOME: 

CPF: 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: TH1PT0IG8ZII+NUPOPYXBA

Quinta-feira
1 de Agosto de 2019
40 - Ano VII - Nº 1476



           
 

 

PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 007/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO – Nº 07518/2019 

1

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE LAURO DE FREITAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2019. 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2019. 

PROCESSO Nº 07518/2019. 
VALIDADE: 12 (doze) meses 

Aos vinte e quatro dias do mês  julho do ano de dois mil e dezenove, o MUNICÍPIO DE LAURO 

DE FREITAS, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ (MF) sob o Nº 13.927.819/0001-40, com sede 

na Praça João Tiago dos Santos – Nº 25 – Centro - Lauro de Freitas/ Bahia, representado por sua 

Prefeita Municipal – Srª Moema Isabel Passos Gramacho, no uso da competência que lhe foi 

atribuída nos termos do Art. 15 da Lei Federal Nº 8.666/93 e Decreto Municipal Nº 2.413/06, 

observadas, ainda, as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação 

das Propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços  Nº 007/2019, RESOLVE 

registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s) relacionada(s) no item 4, de acordo com a Classificação por 

ela(s) alcançada(s), por item, observadas as condições do Edital que integra este instrumento de 

registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem. 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o Pregão Eletrônico para Registro de Preços  para a contratação de 

empresa para aquisição de gêneros alimenticios não pereciveis, para atender a diversas secretarias desta 

prefeitura. conforme termo de referência e planilha neste edital. requisitado pela secretaria municipal de 

Administração. Especificados no Anexo IV do Edital de Pregão Eletrônico Nº 007/2019, que passa fazer 

parte, para todos os efeitos, desta Ata.

2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. O Registro de Preços formalizado na presente Ata terá validade de até 12 (doze) meses, 

contados a partir da data de sua assinatura.

3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços será a Secretaria Municipal de 

Administração, que exercerá suas atribuições. 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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4. DOS PREÇOS REGISTRADOS 

4.1. Os preços, as empresas, as quantidades e as especificações do fornecimento registrados na 

presente Ata, encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação 

obtida no Certame licitatório: 

Valor 
Unitário V. TOTAL

2 Unid ESTRELA 1000 R$3,28 R$3.280,00

R$4.170,00

Total Lote II =================================> R$ 4.170,00 ( Quatro mil, cento e setenta reais  )

Biscoito doce tipo maisena, intei ros , constando 
identi ficação do produto, inclus ive class i ficação 
e a  marca, nome e endereço do fabricante e a  
data da  fabricação Val idade mínima de 6 meses  
a  contar da  data de entrega.

R$890,00

Total Lote III E IV

1

ADOÇANTE l íquido, embalagem c/100ml, com 
identi ficação do produto marca do fabricante, 
prazo de va l idade de acordo com a  Resolução 
12/78 da Comissão Nacional  de Normas  e 
Padrões  para  a l imentos . CNNPA.

Unid. MARATA 250 R$3,56

IT
EM DISCRIMINAÇÃO Unid Marca Quant

SECRETARIA

SECAD

EMPRESA REGISTRADA :  REIS EMBALAGENS  - ROSELI SANTOS OLIVEIRA 
CNPJ : 31.164.167/0001-11
ENDEREÇO : AV JEQUITAIA, N º 303 - CALÇADA - SALVADOR - BA     CEP 40.411-120

OBJETO VALOR
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 

GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, PARA 
ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA 

PREFEITURA. 

R$890,00

5. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

5.1. A critério da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, Secretaria Municipal de Administração,

obedecida à ordem de classificação, o(s) licitante(s) vencedor(s), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido 

registrado(s) na Ata de Registro de Preço, será(ão) convocado(s) para retirar a Nota de Empenho, 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação, estando as 

obrigações assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao Edital e à respectiva Ata; 

5.2. A partir da emissão da nota de empenho o detentor da Ata passa a ser considerado como 

CONTRATADO, obrigando-se a obedecer, além do disposto nesta Ata, os ditames e especificações 

constantes no Anexo IV, Planilha Estimativa, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico No 007/2019 

– COPEL;

5.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas 

no Anexo IV, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas 

necessidades; 

5.4. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas não está obrigada, durante o prazo de validade do 

registro de preços decorrente deste Certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, 

podendo realizar licitações específicas para a aquisição pretendida, ficando assegurado ao 

beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições; 

5.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do 

registro quando a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, após realizada a licitação específica, 

constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o 

detentor da Ata em baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em 

referida licitação; 

5.6. A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública 

que não tenha participado do Certame licitatório, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal 

de Lauro de Freitas, observadas, ainda, as demais regras impostas no Art. 8º do Decreto Nº 

2.413/2006; 

5.7. Os preços ofertados e registrados serão irreajustáveis, nos termos da legislação vigente. 

6. DO PAGAMENTO 

6.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da certificação de que o 

material foi aceito e devidamente atestado, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura contendo 

o n.º do CNPJ da empresa, n.º da conta bancária, nome do banco e da respectiva agência bancária, 

boleto bancário;                
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6.2. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão os 

mesmos restituídos à adjudicatária para as correções necessárias, não respondendo a PMLF por 

quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes; 

6.3. Serão efetuadas as retenções na Fonte dos impostos, conforme Legislação vigente;  

6.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza;  

6.5. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da nota fiscal/fatura, ou dos documentos exigidos 

como condição de pagamento por parte da Contratada, importará em prorrogação automática do 

prazo de vencimento da obrigação do Contratante.  

7. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

7.1. Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da Ata, o 

preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada na 

licitação; 

7.2. Observar para que, durante a vigência da presente Ata, sejam mantidas todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações 

assumidas; 

7.3. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para 

fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades; 

7.4. Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua 

compatibilidade com aqueles registrados na Ata; 

7.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 

7.6. Consultar o detentor da Ata registrada (observada à ordem de classificação) quanto ao interesse 

em fornecer o material a outro(s) órgão da Administração Pública que externe(m) a intenção de 

utilizar a presente Ata, conforme item 5.6. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA 

8.1. Fornecer materiais de primeira linha e de primeiro uso, obedecendo rigorosamente ao disposto 

no anexo IV (Planilha Discriminativa) do Edital do Pregão Eletrônico Nº 007/2019; 
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8.2. Será obrigado a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

o objeto da presente ATA, caso se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou de materiais utilizados, constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às 

condições firmadas na presente Ata; 

8.3. viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente Ata; 

8.4. Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de habilitação exigidas 

no Edital de Pregão Nº 007/2019; 

8.5. Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, 

quanto à aceitação ou não dos materiais a outro órgão da Administração Pública (não participante) 

que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 5.6.; 

8.6. Será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e por todas as 

demais despesas quando da execução contratual. 

9. DAS PENALIDADES 

9.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela contratada, sem justificativas 

aceitas pela Administração, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, 

isolada ou cumulativamente, as sanções administrativas de advertência, multas e impedimento de 

licitar e contratar com o município;  

9.2. As sanções administrativas serão aplicadas de acordo com a gravidade das infrações cometidas 

pela contratada, nos seguintes casos:  

9.2.1. Advertência, nos casos de descumprimento parcial do contrato, a critério da Contratante.  

9.2.2. Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, a 

partir do 1º (primeiro) dia de atraso na entrega ou atraso na substituição dos itens, até o 30º 

(trigésimo) dia;  

9.2.3. Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, a 

partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso na entrega ou atraso na substituição do material, até 

o 60º (sexagésimo) dia, a partir do qual será considerada inexecução total da parcela, cumulada com 

multa compensatória de até 15% sobre o valor do empenho e rescisão contratual;  
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9.2.4. Impedimento de licitar e contratar com o município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, para as 

hipóteses previstas no art. 7° da Lei 10.520/2002.  

9.3. Para as hipóteses de descumprimento parcial do contrato, será aplicada multa compensatória de 

até 10 % (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, podendo ser cumulada com rescisão 

contratual. Considerar-se-á descumprimento parcial do contrato, sem prejuízo das demais hipóteses 

previstas na legislação:  

a) a entrega dos itens diversos do especificado neste Termo de Referência ou do oferecido pelo 

licitante em sua proposta; 

b) a apresentação dos materiais em embalagem violada ou com indícios de má conservação, 

hipótese em que o recebimento poderá ser rejeitado;  

c) a entrega parcial dos materiais solicitados.  

9.3.1. A critério da Administração, na hipótese de descumprimento parcial prevista na alínea c do 

subitem 9.3, caso seja conveniente, poderá o objeto ser aceito, sem prejuízo da multa compensatória 

correspondente e glosa na Nota de Empenho do valor correspondente à parcela não cumprida. 

9.4. Para as hipóteses de descumprimento total do contrato, será aplicada multa compensatória de 

até 15 % (quinze por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, podendo ser cumulada com rescisão 

contratual. Considerar-se-á descumprimento total do contrato:  

a) a não entrega do material solicitado ou a não substituição de material rejeitado, após 

hipótese prevista no subitem 9.2.3; 

b) a recusa injustificada em assinar o termo contratual ou receber a nota de empenho; 

c) reincidência nas hipóteses previstas nas alíneas a e b do subitem 9.3; 

9.5. Quaisquer das Sanções Administrativas poderão, a juízo da Administração e havendo 

compatibilidade, ser aplicadas de forma concomitante;  

9.6. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao fornecedor;  

9.7.  Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o fornecedor obrigado a recolher a importância 

devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial;  

9.8. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo fornecedor, este será 

encaminhado para inscrição em dívida ativa.  
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9.9. Deverão ser observados, na hipótese de aplicação das Sanções Administrativas, os princípios 

do devido processo legal e da ampla defesa, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar do dia em 

que tomar conhecimento dos fatos;  

9.10. A aplicação das referidas Sanções Administrativas não obsta as responsabilidades legais da 

licitante por perdas e danos causados à Administração Pública.  

9.11. Em caso de não regularização da documentação entregue anexa à nota fiscal, após o decurso 

do prazo concedido pela Contratante, o contrato será rescindido e será aplicada de multa de 15% 

sobre o valor do empenho. 

10. DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o 

disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993; 

10.1.2. Eventual contrato decorrente da ata poderá ser firmado pela administração pública e terá 

vigência de 12 (meses) a contar da assinatura do Contrato, nos termos da legislação correlata;

10.2. O gerenciador da Ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, 

com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na Ata; 

10.2.1. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais 

ou inferiores a média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, por 

intermédio do órgão gerenciador do Registro de Preços; 

10.3 Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no 

mercado, o órgão gerenciador solicitará ao detentor da Ata, por escrito, redução do preço registrado, 

de forma a adequá-lo aos níveis definidos nos termos do subitem anterior; 

10.3.1. Caso o detentor da Ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso 

assumido, devendo o órgão gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade 

de negociação; 

10.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da Ata,

mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão 

gerenciador poderá: 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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a) Liberar o detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando 

a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido 

de fornecimento; e 

b) Convocar os demais detentores da Ata visando igual oportunidade de negociação. 

10.5. Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o órgão gerenciador 

deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços. 

11. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

11.1. O detentor da Ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado 

quando: 

a) Não cumprir as obrigações da presente Ata; 

b) Não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa 

aceitável; 

c) Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos praticados 

no mercado; 

d) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração. 

11.2. O detentor da Ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato 

superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito, 

ou força maior, devidamente comprovados. 

12. DA PUBLICIDADE 

12.1. O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o (s) detentor(es) da Ata e a (s) especificação(ões) resumida 

(s) do objeto e as quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata, serão 

publicadas no Diário Oficial, em conformidade com o disposto no Art. 6º, inciso I do Decreto Nº 

2.413/2006. 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1. Integram a presente Ata o Processo Administrativo  Nº 07518/2019, o Edital do Pregão 

Eletrônico Nº 007/2019 e as propostas, com preços e especificações; 
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13.2. As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro do Municipio de Lauro de Freitas, 

Capital do Estado da Bahia. 

E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento 

lavrado em 03 (três) vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo. 

____________________________________________ 

                                                                     MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS  

Moema Isabel Passos Gramacho – Prefeita Municipal 

____________________________________________ 

REIS EMBALAGENS  - ROSELI SANTOS OLIVEIRA 

_____________________________________________ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Ailton Florêncio dos Santos – Secretário Municipal 

TESTEMUNHAS: 

NOME: 

CPF: 

TESTEMUNHAS: 

NOME: 

CPF: 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2019 

Validade: 12 (doze) meses 
Aos trinta dias do mês julho do ano de dois mil e dezenove, o MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, 

ESTADO DA BAHIA, inscrito no CNPJ (MF) sob o Nº 13.927.819/0001-40, com sede na Praça João Tiago 

dos Santos – Nº 25 – Centro - Lauro de Freitas/ Bahia, representado por sua Prefeita Municipal – Srª Moema 

Isabel Passos Gramacho, no uso da competência que lhe foi atribuída nos termos do Art. 15 da Lei Federal Nº

8.666/93 e Decreto Municipal Nº 2.413/06, observadas, ainda, as demais normas legais aplicáveis, de acordo 

com o resultado da classificação das Propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO 

DE PREÇOS Nº 008/2019, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s) relacionada(s) no item 4, de 

acordo com a Classificação por ela(s) alcançada(s),  observadas as condições do Edital que integra este 

instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem. 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto a contratação de empresas para prestação de serviços de fretamento por 

viagem de ônibus, micro-ônibus e van a serem utilizados no perímetro Metropolitano (Lauro de Freitas,

Salvador, Camaçari, Dias D’Avila e Simões Filho), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, Cidadania e Igualdade Racial, Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria da Juventude, 

Secretaria Municipal do Trabalho, Esporte e Lazer e Gabinete da Prefeita. Conforme termo de referência e 

planilha discriminativa neste Edital. Pregão Presencial para Registro de Preços – Nº 008/2019, que passa 

fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata. 

2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. O Registro de Preços formalizado na presente Ata terá validade de até 12 (doze) meses, contados a partir 

da assinatura. 

3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços será do Gabinete da Prefeita. 

4. DOS PREÇOS REGISTRADOS 
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4.1. Os preços, as empresas, as quantidades e as especificações dos serviços registrados na presente Ata, 

encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no Certame 

Licitatório: 

1 Viagens 1020 R$980,00 R$999.600,00

2 Viagens 1020 R$980,00 R$999.600,00

3 Viagens 300 R$980,00 R$294.000,00

4 Viagens 100 R$980,00 R$98.000,00

5 Viagens 100 R$980,00 R$98.000,00

R$2.489.200,00

1 Viagens 150 R$600,00 R$90.000,00

2 Viagens 508 R$800,00 R$406.400,00

R$496.400,00

R$2.985.600,00

Valor Total

TOTAL DOS LOTES 1 E 2 =====> Dois milhões, novecentos e oitenta e cinco mil e seiscentos reais 

Fretamento por viagem de ônibus rodoviário com capacidade para 44 poltronas, 
para Secretaria da Juventude, ano fabricação 2018.

Fretamento por viagem de ônibus rodoviário com capacidade para 44 poltronas, 
para Secretaria de Trabalho, esporte e Lazer, ano fabricação 2018.

Fretamento por viagem de van; que comportem acima de 09 (nove) até 16 
(dezesseis) pessoas, veículo novo/veiculo semi novo, ano de fabricação 2015 
com 03 (três) portas, com motorista, combustível e todos os acessórios, para 
transporte de pessoas; (de acordo com normas de trânsitos -CNT) e perfeias 
condições de uso, com combustível e motorista devidamente habilitado. Para o 
gabinete da Prefeita.

Fretamento por viagem de micro ônibus, que comportem acima de 17 (dezessete) 
até 26 (vinte e seis) passageiros. Veículo novo, semi novo ano de fabricação 
2015, com motorista, combustível e todos os acessórios, para transporte de 
pessoas; (de acordo com as normas de trânsitos - CNT) e perfeitas condições de 
uso, com combustível e motorista devidamente habilitado. Para o gabinete da 
Prefeita.

TOTAL DO LOTE 2

TOTAL DOS LOTES 1 E 2 =====��

TOTAL DO LOTE 1

V. Unitário

EMPRESA REGISTRADA : MONTES CLAROS TRANSPORTES E SERVIÇOS 
CNPJ : 07.185.582/0001-77
ENDEREÇO : RUA SÃO PEDRO S/N - PARQUE PETROPOLIS - CEP - 42.850-000 - DIAS D`AVILA 

OBJETO VALOR
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
FRETAMENTO POR VIAGEM DE ÔNIBUS, MICRO-ONIBUS E VAN A 
SEREM UTILIZADOS NO PERÍMETRO METROPOLITANO (LAURO DE 
FREITAS, SALVADOR, CAMAÇARI, DIAS D’AVILA E SIMÕES FILHO)

R$2.985.600,00

IT
EM UNID/Viagens QuantDISCRIMINAÇÃO

Fretamento por viagem de ônibus rodoviário com capacidade para 44 poltronas, 
para Secretaria Municipal de Ação Social, ano fabricação 2018.

Fretamento por viagem de ônibus rodoviário com capacidade para 44 poltronas, 
para o Gabinete da Prefeita, ano fabricação 2018.

Fretamento por viagem de ônibus rodoviário com capacidade para 44 poltronas, 
para Secretaria Municipal de Cultura, ano fabricação 2018.
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5. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

5.1. O critério da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas é obedecer à ordem de classificação, o(s) 

licitante(s) vencedor(s), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Preço, será(ão) 

convocado(s) para retirar a Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do 

recebimento da convocação, estando as obrigações assumidas vinculadas à Proposta, aos lances, ao Edital e à 

respectiva Ata; 

5.2. A partir da emissão da nota de empenho o Detentor da Ata passa a ser considerado como 

CONTRATADO, obrigando-se a obedecer, além do disposto nesta Ata, os ditames e especificações 

constantes no Termo de Referência, do Edital de Licitação do Pregão Presencial para Registro de Preços – No

008/2019; 

5.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo 

V, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas necessidades; 

5.4. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas não está obrigada, durante o prazo de validade do Registro de 

Preços decorrente deste Certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações 

específicas para a aquisição pretendida, ficando assegurado ao beneficiário do registro a preferência de 

fornecimento em igualdade de condições; 

5.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro 

quando a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, após realizada a licitação específica, constatar que o preço 

obtido é igual ou maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço 

registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação; 

5.6. A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não 

tenha participado do Certame licitatório, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas,

observadas, ainda, as demais regras impostas no Art. 8º do Decreto Nº 2.413/2006. 

6. DO PAGAMENTO 

6.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da certificação de que o serviço for 

prestado, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura contendo o n.º do CNPJ da empresa, n.º da conta 

bancária, nome do banco e da respectiva agência bancária, devidamente atestada,  
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6.2. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão os mesmos 

restituídos à adjudicatária para as correções necessárias, não respondendo a PMLF por quaisquer encargos 

resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.  

6.3. Serão efetuadas as retenções na Fonte dos impostos, conforme Legislação vigente.  

6.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso 

gere direito a acréscimos de qualquer natureza.  

6.5. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da nota fiscal/fatura, ou dos documentos exigidos como 

condição de pagamento por parte da Contratada, importará em prorrogação automática do prazo de 

vencimento da obrigação do Contratante.  

7. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

7.1. Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o preço, e as 

especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação; 

7.2. Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de Habilitação 

e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas; 

7.3. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de 

adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades; 

7.4. Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com 

aqueles registrados na presente Ata; 

7.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 

7.6. Consultar o detentor da ata registrada (observada à ordem de classificação) quanto ao interesse em 

fornecer o material a outro(s) órgão da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente 

Ata, conforme item 5.6. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

8.1. Fornecer o material obedecendo rigorosamente ao disposto no Anexo II – Termo de Referência do Edital 

do Pregão Presencial para Registro de Preços – Nº 008/2019, sendo que os materiais devem ser de 

primeira linha, originais ou similares e com garantia mínima de 60 (sessenta) dias, não fornecendo em 

nenhuma hipótese materiais recondicionados ou remanufaturados; 
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8.2. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO 

GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente Ata; 

8.3. Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente Ata; 

8.4. Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de Habilitação exigidas no 

Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços – Nº 008/2019; 

8.5. Deverá informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, 

quanto à aceitação ou não do fornecimento de material a outro órgão da Administração Pública (não 

participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 5.6. 

9. DAS PENALIDADES 

9.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela contratada, sem justificativas aceitas 

pela Administração, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou 

cumulativamente, as sanções administrativas de advertência, multas e impedimento de licitar e contratar com 

o município;  

9.2 As sanções administrativas serão aplicadas de acordo com a gravidade das infrações cometidas pela 

contratada, nos seguintes casos:  

9.2.1 Advertência, nos casos de descumprimento parcial do contrato, a critério da Contratante.  

9.2.2 Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, a partir do 1º 

(primeiro) dia de atraso na entrega ou atraso na substituição do material, até o 30º (trigésimo) dia;  

9.2.3 Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, a partir do 31º 

(trigésimo primeiro) dia de atraso na entrega ou atraso na substituição do material, até o 60º (sexagésimo) dia, 

a partir do qual será considerada inexecução total da parcela, cumulada com multa compensatória de até 15% 

sobre o valor do empenho e rescisão contratual;  

9.2.4 Impedimento de licitar e contratar com o município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, para as hipóteses 

previstas no art. 7° da Lei 10.520/2002.  

9.3.  Para as hipóteses de descumprimento parcial do contrato, será aplicada multa compensatória de até 10 % 

(dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, podendo ser cumulada com rescisão contratual. 

Considerar-se-á descumprimento parcial do contrato, sem prejuízo das demais hipóteses previstas na 

legislação:  
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a) a prestação de serviço especificado neste Termo de Referência ou do oferecido pelo licitante em sua 

proposta; 

b) a apresentação dos veículos sem condições de uso ou com indícios de má conservação, hipótese em que o 

recebimento poderá ser rejeitado;  

c) a entrega parcial dos veículos solicitados.  

9.3.1. A critério da Administração, na hipótese de descumprimento parcial prevista na alínea c do subitem 

9.3.2. Caso seja conveniente, poderá o objeto ser aceito, sem prejuízo da multa compensatória correspondente 

e glosa na Nota de Empenho do valor correspondente à parcela não cumprida. 

9.4 Para as hipóteses de descumprimento total do contrato, será aplicada multa compensatória de até 15 % 

(quinze por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, podendo ser acumulada com rescisão contratual. 

Considerar-se-á descumprimento total do contrato:  

a) a não entrega dos veículos ou a não substituição de veículo rejeitado, após hipótese prevista no subitem 

9.2.3; 

b) a recusa injustificada em assinar o Termo Contratual ou receber a nota de empenho; 

c) reincidência nas hipóteses previstas nas alíneas a e b do subitem 9.3; 

9.5 Quaisquer das Sanções Administrativas poderão, a juízo da Administração e havendo compatibilidade, 

ser aplicadas de forma concomitante;  

9.6 O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao prestador;  

9.7 Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o prestador obrigado a recolher a importância devida no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial;  

9.8 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo fornecedor, este será 

encaminhado para inscrição em dívida ativa.  

9.9 Deverão ser observados, na hipótese de aplicação das Sanções Administrativas, os princípios do devido 

processo legal e da ampla defesa, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar do dia em que tomar 

conhecimento dos fatos;  

9.10 A aplicação das referidas Sanções Administrativas não obsta as responsabilidades legais da licitante por 

perdas e danos causados à Administração Pública.  

9.11. Em caso de não regularização da documentação entregue anexa à nota fiscal, após o decurso do prazo 

concedido pela Contratante, o contrato será rescindido e será aplicada de multa de 15% sobre o valor do 

empenho. 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas
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10. DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1. O gerenciador da ata de Registro de Preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a 

finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na Ata; 

10.1.1. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou 

inferiores a média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, por intermédio do órgão 

gerenciador do Registro de Preços; 

10.2. Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no mercado, o 

órgão gerenciador solicitará ao detentor da Ata, por escrito, redução do preço registrado, de forma a adequá-

lo aos níveis definidos nos termos do subitem anterior; 

10.2.1. Caso o detentor da ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido, 

devendo o órgão gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação; 

10.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da Ata, mediante 

requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

a) Liberar o detentor da ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de 

fornecimento;  

b) convocar os demais detentores da ata visando igual oportunidade de negociação. 

10.4. Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o órgão gerenciador deverá 

proceder à revogação da Ata de Registro de Preços. 

11. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

11.1. O detentor da ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado quando: 

a) Não cumprir as obrigações da presente Ata; 

b) Não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável; 

c) Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos praticados no 

mercado; 

d) por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração. 

11.2. O detentor da ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato superveniente 

que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito, ou força maior, 

devidamente comprovados. 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas
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12. DA PUBLICIDADE 

12.1. O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o (s) detentor(es) da ata e a (s) especificação (ões) resumida (s) do 

objeto e as quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata, serão publicadas nos meios de 

publicação pertinentes, em conformidade com o disposto no Art. 6º, Inciso I do Decreto Nº 2.413/2006 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1. Integram a presente ata o Processo Administrativo Nº 02231/2019, o Edital do Pregão Presencial para 

Registro de Preços - Nº 008/2019 e as Propostas, com preços e especificações; 

13.2. As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro deste Municipio de Lauro de Freitas, Estado 

da Bahia; 

E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado em 03 

(três) vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo. 

 ____________________________________________ 

                                                                     MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS  

Moema Isabel Passos Gramacho – Prefeita Municipal 

____________________________________________ 

                                                                               MONTES CLAROS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 

_____________________________________________

GABINETE DA PREFEITA  

Roberto Wellington Lopes – Chefe de Gabinete  

TESTEMUNHAS: 

NOME: 

CPF: 

NOME: 

CPF: 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lauro de Freitas
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