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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2020
Publicação Nº 285836

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS

Nº 024/2020

Processo nº 8.145/2020

O MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES, por meio do seu Pregoeiro Oficial, torna Público a realização de Licitação, na Modalidade 
“Pregão Presencial para Registro de Preços”, objetivando a “Aquisição de material de consumo gás GLP recarga 13kg e 
botijões vazios”, para atender as necessidades das secretarias municipais de Piúma, conforme especificações constantes 
nos autos; e exigências das Leis 8.666/93 e 10.520/02. O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de 
Piúma/ES, 4º Andar, devendo os interessados estarem munidos de Pendrive, solicitado através do e-mail pregao@piuma.
es.gov.br e/ou no site da Prefeitura https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/licitacao .

Credenciamento e recebimento dos envelopes: Das 13h às 13h15min do dia 28/07/2020.

Abertura das Propostas e Sessão de disputas: Às 13h15min do dia 28/07/2020.

Piúma, 15 de julho de 2020.

Leônidas V. B. Figueiredo 

Pregoeiro – PMP

PARECER CONCLUSIVO DO RELATÓRIO CONCLUSIVO SOBRE NOTIFICAÇÃO DA EMPRESA MISSIS-
SIPI EMPREENDIMENTOS LTDA

Publicação Nº 286009

DECISÃO

PARECER CONCLUSIVO DO RELATÓRIO CONCLUSIVO SOBRE NOTIFICAÇÃO DA EMPRESA MISSISSIPI EMPREENDIMEN-
TOS LTDA

Ante o parecer jurídico anexo, que acolho como fundamento, DECIDO pela rescisão do Contrato de Prestação de Serviços 
165/2019, firmado com a empresa MISSISSIPI EMPREENDIMENTOS LTDA, nos moldes do art. 79, inc I - do Estatuto das 
Licitações, a rescisão com base no seu art. 78, inc. I, III, IV e XII, de forma unilateral.

E além da rescisão, mantenho as decisões como segue:

1) Multa no valor de R$ 120.454,79(cento e vinte mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e nove centa-
vos); aplicada anteriormente;

2) Cumulativamente, multa de 10%(dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado – conforme pres-
creve a cláusula Sétima – 7.2 alínea “b” do Contrato.

3) A Secretaria Municipal de Obras e Serviços informe os valores exatos das penalidades, a fim de que se possamos, efe-
tivamente, cobrar tal quantia.

4) A Secretaria Municipal de Finanças, com base nos valores exatos das penalidades, apontados pela Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços, possa solicitar o imediato resgate da CAUÇÃO DO CONTRATO em epígrafe, e ainda, manter retidos 
demais créditos da empresa, até ordem posterior. Sobre a CAUÇÃO DE CONTRATO, observa-se o disposto na cláusula 4 – 
as condições para resgate, conforme segue acostado.

5) À Administração Municipal promova imediatamente a rescisão dando divulgação nos órgãos de imprensa sobre as pe-
nalidades pontuadas.

Por fim, DETERMINO, que mediante o artigo 24, XI da Lei 8.666/93, AUTORIZO a convocação da remanescente desse 
certame licitatório, em atendimento a ordem de classificação, para que possa se manifestar nas condições exaradas no 
dispositivo de lei.


