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ATA HE RECISTRO DE PRECOS Ns 176/2022
PREGAO ELETRONICO Nb 047/2022-SRP
PROCESSO ADMIN1STRATIV0 Nfi 218/2022
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Aos vinte e cinco dias do m@s de agoslo de dois mil e vinte e dois, O MUNICIP10 DE MUNIZ FERREIRA,
pessoa jurfdica de direito publico interno, inscrita no CNP| 13.796.461/0001-64. com sede administrativa
Prefeitura Municipal na Praya ACM junior, n® 168, Centro - C EP 44.575-000 Muniz Ferreira - Bahia,
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Gileno Pereira dos Santos, brasileiro. maior, casado, CPF
597.084.505-10, RG 05.672.898-00 SSP-BA, doravante denominado CONTRATANTE. nos termos da Lei n®
10.520/02, do Decreto Municipal que regulamento o Registro de Pre?© n® 039, de 26/01/2017; aplicandose. subsidiariamente. a Lei n® 8.666/93, e as demais normas legais correlatas, m face da classificagao das
propostas apresentadas no Pregao Eletronico n® 047/2022-SRP . conforme Ata homologada cm
25/08/2022. resolve REGISTRAR OS PRECOS para a eventual contratafao dos itens a seguir elencados,
conforme especifica^oes do Termo de Referenda, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os
referidos prepos, oferecidos pela empress IP 1NDUSTR1A DE PREMOLDADOS DE CIMENTO LTDA, inscrita
no CNPJ sob o n® 10.303.094/0001-21. com sede na Rua C. n« 70, Jardim das Arvores, Santo Antonio de Jesus
_ BA, CEP; 44.573-660, neste ato representada pela Sra Ana Valeria Barreto dos Santos Sousa, portadora da
CSdula de Identidade n® 0420637281 SSP/BA e CPF n° 465.844.475-53, cuja proposta foi classificada no
certame.
CLAUSULA PKIMEIRA- DO OBJETO
1.1 Oobjeto desta Ata 6 o Registro de Prepos para Contratapao deempresa para future e eventual aquisipao
de material pr6-moldados (piso sextavados, manilhas. blocos de cimento, blocos calhas, lajes e cacos para
plantas), para atender a demanda atrav6s da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Defesa Civil deste
munidpio, na modalidade pregao eletronico para registro de prepos, conforme especificapoes constantes
do edital e seus anexos, conforme especificapoes constantes do Edital e quantidades estabelecidas abaixo:

ITEM ! ESPECII'lCAgAO

QUANT

UND

VALOR
UNITARIO

BLOCODE CIMENTO 0.39X
R$ 2,60
1.000
UND
0,9 X 20
BLOCO
CALHA
DE
R$ 3,80
5.000
UND
10
CIMENTO 0,39X0,14X20
LAJE PRE MOLDADA DE
R$ 60,00
M2
300
11
(SOPOR
TOTAL: R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e sciscentos reals).
7

VALOR
TOTAL

rMARCA ?

R$ 2.600,00

PROPRIA

R$ 19.000,00

PRGPRIA

R$ 18.00,00

PROPRIA

J

1.2. A existfincia de prepos registrados nao obriga a Administrapaoa firmar as contratapoes que deles poderao
advir. facultando-se a realizapao de licitapao espedfica para a contratapao pretendida.-sendo assegurada ao
beneficicirio do Registro a prefergneia de fornecimento em igualdade de condipoes.
CLAUSULA SEGUNDA - DOS ORCAOS PARTICIPANTES
CNPJ: 13.796.461/0001- 64 Prapa 30 de Julho, n° 168, Centro
Muniz Ferreira /BA - CEP: 44.575-000
1

^0.303.09410001-2^
IPlnyePiemolilailosileCiiiiefltoLtila'EPP
l of 6

A

RuaC,Hc10-Casa-Jaidimdasftivoies
CEp 44 573-660

J

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NJQ5NJU4MZZFQUM2N0Q4NZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

26/08/2022 07:56

Sexta-feira
23 de Setembro de 2022
3 - Ano X - Nº 1920

Muniz Ferreira

about:blank

Firefox

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
Governo Municipal

MumelPio ot_

_ _

MUNIZ
FERREIRA
MOSS* TfOtlA. MO*»» 04MJC

2. 0 orgao gerenciador sera a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Defesa Civil.
2.2. Podera utilizai-se da Ata de Registro de Pretos, ainda. qualquer orgao ou entidade da Admimstrafao que
nao tenha participado do certame, mediante previa anuencia do 6rgao gerenciador, desde que devidamente
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condifoes e as regras estabelecidas no Decreto
Municipal que regulamento o Registro de Preyo nD 039, de 26/01/2017, e na Lei nn 8.666/93.
2.3. CaberS ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Pre^os, observadas as conduces nela
e as
estabelecidas, optar pela aceitagao ou nio do fornecimento, desde que este fornecimento nao prejudiqu
obrigafoes anteriormente assumidas.
2.4,
As aquisifoes ou contratafoes adicionais a que se refere este item nao poderao exceder, por orgao ou
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatorio e registrados na ata de
Registro de Pre^os.
2.5.

As adesoes h ata de Registro de Pre^os sao limitadas, na totalidade, ao quintuple do quantitative de
cada item registrado na ata de Registro de Prefos para o orgao gerenciador e 6rgaos participantes,
independente do numero de orgaos nao participantes que eventualmente aderirem.
2.6. Ao orgao nao participante que aderir a presente ata competem os atos relatives a cobran^a do
cumprimento pelo fornecedor das obriga96es contratualmente assumidas e a aplicafao, observada a ampla
defesa e o contraditdrio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais,
em relafao as suas prfiprias contrata^oes. informando as ocorrencias ao orgao gerenciador.
CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRE£OS
3. A Ata de Registro de Prefos tera vigencia de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
CLAUSULA QUARTA - DA ALTERA^AO DA ATA DE REGISTRO DE PREfOS
4. 0 pre^o registrado podera ser revisto nos termos da alinea "d" do inciso II do coput do art 65 da Lei n2
8.666/93, em decorrencia de eventual redu^ao dos prefos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
dos bens registrados, cabendo ao orgao gerenciador promover as negociafoes junto aos fornecedores,
4.1. Quando o prejo inicialmente registrado, por motive superveniente, tornar-se superior ao pre^o
praticado no mercado, o 6rgao gerenciador devera:
4.1.1. Convocar o fornecedor visando a negociafao para redufao de prefos e sua adequa^ao ao praticado pelo
mercado;
4.1.2. Frustrada a negociafao, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro , sem
aplicapao de penalidade;
4.1.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociafao, observada a ordem de
classificafao original do certame.
CNPJ: 13.796.461/0001- 64 Pra^a 30 de Julho, n° 168, Centro
Muniz Ferreira /BA - CEP: 44.575-000
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4.2. Quando o pre90 de mercado tornar-se superior aos pre90s registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, nao puder cumprir o compromisso, o 6rgao gerenciador podera:
4,3. Convocar o fornecedor visando a negocia9ao de pre90S e sua adequa9ao ao praticado pelo mercado nos
termos da alinea "d” do inciso II do caput do art, 65 da Lei nc 8.666/93, quando cablvel, para rever o pre9o
registrado em razao da superveniencia de fatos imprevisfveis, ou previslveis, por6m de consequencias
incalcul^veis, retardadores ou impeditivos da execu9ao do ajustado, ou, ainda em caso de for9a maior, caso
fortuito ou fato do prlncipe, configurando alea econSmica extraordin^ria e extracontratual.
4.4, Caso inviavel ou frustrada a negocia9ao, tiberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a
comunica9ao ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicafao da penalidade se confirmada a
veracidade dos motives e comprovantes apresentados; e
4.5, Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negocia9ao, quando cabfvel.
4.6, A cada pedido de revisao de pre?o deverd o fornecedor comprovar e justificar as altera9oes havidas na
planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a varia9ao dos componentes dos custos
devidamente justificada.
4.7, Na analise do pedido de revisao, dentre outros criterios, a Administra9ao adotara, para verifica9ao dos
pre90S constantes dos demonstratives que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de
reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela prbpria unidade,
iva
devendo a delibera9ao, o deferimento ou indeferimento da altera9ao solicitada ser instrulda com justificative
da escolha do crit6rio e membria dos respectivos calculos, para decisao da Administi;a9ao no prazo de 30
(trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a analise do pedido de revisao de pre90S serao
devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos autos processuais,
4.8, G vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o tramite do processo de revisao
de pre9os, estando, neste caso, sujeita as san9oes previstas no Edita) Convocatorio, salvo a hipotese de
libera9ao do fornecedor prevista nesta Ata.
4.9, Nao havendo §xito nas negocia9oes, o orgao gerenciador devera proceder a revoga9ao parcial ou total
da Ata de Registro de Pre90s, mediante publica9ao no Diario Oficial do Municipio,
4.10, 6 proibido o pedido de revisao com efeito retroativo.
4.11.

Nao cabe repactua9ao ou reajuste de pre90sda contrata9ao.

4.12. Havendo qualquer a)tera9ao, o orgao gerenciador encaminhara c6pia atualizada da Ata de Registro
de Pre90S aos orgaos participantes, se houver,
i
CLAUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5.0 fornecedor tera o seu registro cancelado por despacho do orgao gerenciador, assegurado o contraditorio
e a ampla defesa em processo administrative especifico, quando:
CNPJ: 13.796.461/0001- 64 Pra<?a 30 de Julho, n0 168r Centro
AMuniz Ferrei
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5.1. Nao cumprir as condi^oes da Ata de Registro de Prefos:
5.2. Nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou nao assinar o contrato, no
prazo estabelecido pela Adminislra^ao, sem justificativa aceitavel;
5.3. Sofrer sanfao prevista nos incisos 11! ou IV do caput do art. 87 da Lei ns 8,666, de 1993, ou no art 1* da
Lei ne 10.520, de 2002.
5,4. 0 cancelamento do Registro de Preyos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou for9a maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
5.4.1. Por razoes de interesse publico;
5.4.2. A pedido do fornecedor.
5.5. Em qualquer das hipoteses acima, o orgao gerenciador comunicara o cancelamento do registro do
fornecedor aos orgaos participantes, se houver,

clAusula sexta - da contrata^Ao com os fornecedores
6. De acordo com o artigo 62 da Lei ns 8,666/93, o instrumento de contrato 4 facultative nas licita^oes com
valor at£ R$80,000,00 (oitenta mil reais}, e em qualquer caso de compra mediante pronta entrega,
independente do valor.
6.1. Nesses casos, o instrumento de contrato podera ser substitufdo por outros instrumentos habeis como
carta-contra to, nota de empenho de despesa e autorizayao de compra. Todavia, nesses'instrumentos , ou em
documentos anexo a eles, devem vir previstas as clausulas essenciais da contratagao, exiglveis no artigo 55
da Lei n2 8.666/93, tais como: prazo de pagamento; local de entrega; obrigagoes da contratada e da
contratante; casos de rescisao contratual, dentre outras pertinentes.)
6.2. A contratagao com o fornecedor registrado observara a classificagaosegundo a ordem da ultima
proposta apresentada durante a fase coinpetitiva da licitagao que deu origem a presente ata e sera
formalizada mediante (a) instrumento contratual; b) emissao de nota de empenho de despesa; c) autorizagao
de compra; ou b) descrever outro instrumento similar), conforme disposto no artigo 62 da Lei ns 8.666/93,
e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Municipal que regulamento o Registro de Prego n° 039 de
26/01/2017.
6.3. 0 orgao convocara a fornecedora com prego registrado em Ata para, a cada contratagao, no prazo de 03
[tres) dias uteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou, b) assinar o
Contrato), sob pena de decair do direito a contratagao, sem prejmzo das sangoes previstas no Edital e na Ata
de Registro de Pregos.
6.4. Esse prazo podera ser prorrogado, por igual perlodo, por soiicitagao justificada do fornecedor e aceita
pela Administragao,
6.5. Previamente a formalizagao de cada contratagao, o Municipio realizara consulta a regularidade fiscal da
Contratada para identificar possfvel proibigao de contratar com o Poder Publico e verificar a manutengao das
condigoes de habilitagao.
6.6. A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os acr^scimos ou supressoes
contratuais que se fizerem necessaries, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
6.7. E vedada a subcontratagao total do objeto do contrato.
6.8. A Contratada devera manter durante toda a execugao do contrato, em compatibiiidade com as obrigagoes
assumidas, todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao.

clAusula s£tima - da vigEncia da contratagao
CNPJ: 13.796.461/0001- 64 Pra$a 30 de Julho, n° 168, Centro
Muniz Ferreira /BA - CEP: 44.575-000
—
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Cada contrato firmado com o fornecedor terf vigencia de at6 12 (doze) meses, observado a vigfincia
7.
do cr^dito or^amentario, admitindo-se a prorrogafao diante do proposito de atendimento do mteresse
publico pela nao interrupipao do servi9o de fornecimento do medicamento a popula^ao.
CLAUSULA 01TAVA • DO PRE£0
8. 0 pre^o dos servifos contratados podera ser rea justado anualmente, na oportunidade da prorroga^ao do
contrato, com base na varia^ao do fndice Nacional de Pre^s ao Consumidor- INPC, divulgado pelo IBGE,
__
ou por outro indicador que venha a substitui-lo.
CLAUSULA NONA - DAS OBRIGA0ES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
9. As obriga9oes do contratante e da contratada sao aquelas previstas, respectivamente, nas Se9oes DA
OBRIGA^AO DO CONTRATADO" e "DA OBRIGA^AO DO CONTRATANTE” do edital.
CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO E CRUGRIO DE ACEITA^AO DO OBJETO
10.Os bens serao recebidos na forma do item "DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO do edital.
CLAUSULA DfeCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO
11.0 pagamento dar-se-a na forma do item “DO PAGAMENTO' do edital.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECD£AO DO CONTRATO
12.A fiscaliza9ao da contrata9ao sera exercida por um representante da Administra9ao, ao qual competira
dirimir as duvidas que surgirem no curso da execii9ao do contrato, e de tudo dara ciencia a Administra9ao.
12.1. A fiscaiiza9ao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora,
inclusive perante terceiros, por quafquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeifoes tecnicas, vicios
redibitbrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrencia desta, nao implica
em.corre sponsabilidade da Administrafao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da
Lei n9 8.666/93.
12.2. 0 fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorrencias relacionadas com a execu9ao
do contrato, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessario a regulariza9ao das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providencias cablveis.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRA^OES E DAS SAN^OES ADMINISTRATIVAS
13.A apura9ao e aplica^ao de san9oes dar-se-a na forma da Se9ao "DAS SAN^OES” do edital
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSI0ES GERAIS
14. Sera anexada a esta Ata copia do Termo de Referenda,
CNPJs 13.796.461/0001- 64 Pra^a 30 de Julho, n° 168, Centro
Muniz Ferreira /BA - CEPi 44.575-000 - 71
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14.1. integram o Edital, independentemente de transcrifao, a Ata de R^gistro de Preyos. o Termo de
Referenda e a proposta da empresa.
14.2. Nos casos omissos aplicar-se-ao as disposifoes constantes da Lei n9 10.520/02, do Decreto Municipal
que regulamento o Registro de Pre?o n9 039, de 26/01/2017, da Lei Complementer n9 123/06, e da Lei n9
8.666/93, subsidiariamente.
14.3. 0 foro para dirimir questoes relativas a presente Ata sera o da Cidade de Nazar6 , com exclusao de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Muniz Ferreira, 25 de agosto de 2022.

IRA
Gileno Pereira dos Santos
_CPFna 597.084.505-10
RG 05.672.898-00
Prefeito

!

MENTO LTDA
IP INDUSTRIA DE PREMOLDADO
Representante legal: Ana Valeria Barretoldos Santos Sousa
0420637281SSP/BA
CPF n9 465.844,475-53
Contratada

Rua 0,11“ TO-Casa-Jaidiin das ftmies

TESTEMUNHAS:

CEP' 44 573-660

__ santo Antonio deJesus-BA

NOME:
CPF:

J

NOME:

CPF: * n'rfy 3{h
i

CNPJ: 13.796.461/0001- 64 Pra<ja 30 de Julho, n° 168, Centro
Muniz Ferreira /BA - CEP: 44.575-000
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ATA DE REGISTRQ DE PREf.OS Ns 167/2022
PREGAO ELETRONICO N9 034/2022-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Na 155/2022
VALIDADE: 12 [DOZE) MESES
Aos dezenove dias do mes de agosto de dois mil e vinte e dois, O MUN1CIPIO DE MUNIZ FERREIRA, pessoa
juridica de direito publico interno, inscritano CNF] 13.796.461/0001-64, com sede administrativa Prefeitura
Municipal na Prafa ACM Junior, ne 168, Centro - CEP 44.575-000 Muniz Ferreira - Bahia, representado pelo
Prefeito Municipal, Sr. Gileno Pereira dos Santos, brasileiro, maior, casado, CPF 597.084.505-10, RG
05.672.898-00 SSP-BA, doravante denominado CONTRATANTE, nos termos da Lei n9 10.520/02, do Decreto
Municipal que regulamento o Registro de Pre^o nQ 039, de 26/01/2017; aplicando-se, subsidiariamente, a
Lei n2 8.666/93, e as demais normas legais correlatas, m face da classifica^ao das propostas apresentadas no
Pregao Eletrfinico n9 034/2022-SRP, conforme Ata homologada em 19/08/2022, resolve REGISTRAR OS
PRECOS para a eventual contratagao dos itens a seguir elencados, conforme especificafoes do Termo de
Referencia, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos pre^os, oferecidos pela empresa
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 36.521.392/0001-81, com sede na Rua Carlos
Chagas, 413, Conta Dinheiro, Lages - SC - CEP: 88520275, neste ato representada pelo Sr Gustavo Oliveira,
portador da Cedula de Identidade n° 4.339.811 SSP - SC e CPF n° 087.015.959-38,, cuja proposta foi
classificada no certame.

clAusula primeira- do objeto
1.1 O objeto desta Ata 6 o Registro de Pre?os para Sele^ao de propostas para futuro e eventual para
aquisi^ao de bens para suprir as necessidades da Casa de Cultura do Municfpio de Muniz Ferreira,
na modalidade Pregao Eletronico, conforme especificayoes constantes do Edita! e seus Anexos, na
modalidade Pregao Eletronico para Registro de Pre^os, conforme especifica^des constantes do Edital
e quantidades estabelecidas abaixo:
ITEM

DESCRICAO

UNIDADE QUANT

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

MARCA

Ar
condicionado
Split
30.000 BTUS,
frio,
220,
condensador
horizontal,
serpentina
de
cobre,
R$
R$
2 classificafao do INMETRO A, Unidades
4
AGRATO
5.066,58
20.266,32
medida da evaporadora 1085 X
330
X
230,
medida
condensadora 790 X 900 X 390,
consume aproximado 2600W
Cortina de Ar 220V, 150cm,
potencia eletrica consumida
R$
3
Unidades
3
R$ 996,06
280W, medidas do produto
2.988,18 AGRATO
1500X210X190
TOTAL: R$ 23.254,50 (vinte e tres mil, duzentos e cinquenta e quatro reals e cinquenta centavos).
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1.2. A existencia de pre?os registrados nao obriga a Administrafao a firmar as contrata^oes que deles poderao
advir, facultando-se a realizafao de licita^ao espedfica para a contratapao pretendida, sendo assegurada ao
beneficiario do Registro a preferencia de fornecimento em igualdade de conduces.
CLAUSULA SEGUNDA ■ DOS ORGAOS PARTICIPANTES
2. 0 orgao gerenciador sera a Secretaria Municipal de Educa^ao.
2.2. Podera utilizar-se da Ata de Registro de Pre^os, ainda, qualquer orgao ou entidade da Administra^ao que
nao tenha participado do certame, mediante previa anuencia do orgao gerenciador, desde que devidamente
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as conduces e as regras estabelecidas no Decreto
Municipal que regulamento o Registro de Pre$:o n2 039, de 26/01/2017, e na Lei ne 8.666/93.
2.3. Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Pre^os, observadas as condifoes nela
estabelecidas, optar pela aceita^ao ou nao do fornecimento, desde que este fornecimento nao prejudique as
obrigafdes anteriormente assumidas.
As aquisifoes ou contrata?6es adicionais a que se refere este item nao poderao exceder, por orgao ou
2.4.
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatorio e registrados na ata de
Registro de Pregos.
As adesoes a ata de Registro de Pre?os sao limitadas, na totalidade, ao quintuple do quantitative de
2.5.
cada item registrado na ata de Registro de Pre^os para o orgao gerenciador e drgaos participantes,
independente do numero de orgaos nao participantes que eventualmente aderirem.
2.6. Ao orgao nao participante que aderir a presente ata competem os atos relatives a cobran^a do
cumprimento pelo fornecedor das obriga9oes contratualmente assumidas e a aplica^ao, observada a ampla
defesa e o contraditorio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais,
em rela^ao as suas proprias contratafoes, informando as ocorrencias ao orgao gerenciador.
CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRE^OS
3. A Ata de Registro de Pre^os tera vigencia de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
CLAUSULA QUARTA - DA ALTERA£AO DA ATA DE REGISTRO DE PRE£OS
4. 0 prefo registrado podera ser revisto nos termos da alinea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei ne
8.666/93, em decorrencia de eventual redufao dos pre?os praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
dos bens registrados, cabendo ao orgao gerenciador promover as negociafdes junto aos fornecedores.
4.1. Quando o prepo inicialmente registrado, por motive superveniente, tornar-se superior ao prepo
praticado no mercado, o orgao gerenciador devera:
4.1.1. Convocar o fornecedor visando k negociapao para redupao de prepos e sua adequapao ao praticado pelo
mercado;
CNPJ: 13.796.461/0001- 64 Pra^a 30 de Julho, n° 168, Centro
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4.1.2. Frustrada a negociafao, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro, sem
aplica^ao de penalidade;
4.1.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negocia^ao, observada a ordem de
classificafao original do certame.
4.2. Quando o pre^o de mercado tornar-se superior aos prefos registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, nao puder cumprir o compromisso, o orgao gerenciador podera:
4.3. Convocar o fornecedor visando a negocia^ao de pre^os e sua adequafao ao praticado pelo mercado nos
termos da alinea "d" do inciso II do caput do art 65 da Lei n9 8.666/93, quando cabivel, para rever o prefo
registrado em razao da superveniencia de fatos imprevisiveis, ou previslveis, porem de consequencias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execufao do ajustado, ou, ainda em caso de for^a maior, case
fortuito ou fato do principe, configurando alea economica extraordinaria e extracontratual.
4.4. Caso invtevel ou frustrada a negocia^ao, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a
comunicafao ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicapo da penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
4.5. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negocia^ao, quando cabfvel.
4.6. A cada pedido de revisao de prefo devera o fornecedor comprovar e justificar as alterafoes havidas na
planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a varia^ao dos componentes dos custos
devidamente justificada.
4.7. Na analise do pedido de revisao, dentre outros criterios, a Administrate adotara, para verificato dos
prefos constantes dos demonstratives que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de
reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela propria unidade,
devendo a delibefat0*0 deferimento ou indeferimento da alteracao solicitada ser instruida com justificativa
da escolha do criterio e memoria dos respectivos calculos, para decisao da Administrate) no prazo de 30
(trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a analise do pedido de revisao de pre^os serao
devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos autos processuais.
4.8. E vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o tramite do processo de revisao
de pre^os, estando, neste caso, sujeita as san^oes previstas no Edital Convocatorio, salvo a hipotese de
liberate do fornecedor prevista nesta Ata.
4.9. Nao havendo exito nas negotiates, o orgao gerenciador devera proceder a revoga^ao parcial ou total
da Ata de Registro de Prefos, mediante publicato no Diario Oficial do Municipio,
4.10. E proibido o pedido de revisao com efeito retroativo.
4.11.

Nao cabe repactuato ou reajuste de prefos da contratato.

4.12. Havendo qualquer alterato, o orgao gerenciador encaminhara copia atualizada da Ata de Registro
de Prefos aos orgaos participantes, se houver.
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CLAUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5.0 fornecedor tera o seu registro cancelado por despacho do drgao gerenciador, assegurado o contraditorio
e a ampla defesa em processo administrative especffico, quando:
5.1. Nao cumprir as conduces da Ata de Registro de Prefos;
5.2. Nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou nao assinar o contrato, no
prazo estabelecido pela Administra^ao, sem justificativa aceitavel;
5.3. Sofrer sanfao prevista nos incisos III ou IV do caput do art 87 da Lei n9 8.666, de 1993, ou no art 7g da
Lei ne 10.520, de 2002.
5.4. 0 cancelamento do Registro de Prefos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou for^a maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
5.4.1. Por razoes de interesse publico;
5.4.2. A pedido do fornecedor.
5.5. Em qualquer das hipoteses acima, o orgao gerenciador comunicarS o cancelamento do registro do
fornecedor aos orgaos participantes, se houver.
CLAUSULA SEXTA - DA CONTRATA£AO COM OS FORNECEDORES
6. De acordo com o artigo 62 da Lei ns 8.666/93, o instrumento de contrato e facultative nas licitafoes com
valor ate R$80.000,00 (oitenta mil reais), e em qualquer caso de compra mediante pronta entrega,
independente do valor.
6.1. Nesses casos, o instrumento de contrato podera ser substituido por outros instrumentos h£beis como
carta-contrato, nota de empenho de despesa e autorizafao de compra. Todavia, nesses instrumentos, ou em
documentos anexo a eles, devem vir previstas as clausulas essenciais da contrata^ao, exigiveis no artigo 55
da Lei n2 8.666/93, tais como: prazo de pagamento; local de entrega; obriga^oes da contratada e da
contratante; casos de rescisao contratual, dentre outras pertinentes.)
6.2. A contrata^ao com o fornecedor registrado observara a classifica^ao segundo a ordem da ultima
proposta apresentada durante a fase competitiva da licitapao que deu origem a presente ata e sera
formalizada mediante (a) instrumento contratual; b) emissao de nota de empenho de despesa; c) autorizafao
de compra; ou b] descrever outro instrumento similar], conforme disposto no artigo 62 da Lei n9 8.666/93,
e obedecidos os requisites pertinentes do Decreto Municipal que regulamento o Registro de Prefo n9 039, de
26/01/2017.
6.3. 0 orgao convocara a fornecedora com pre^o registrado em Ata para, a cada contrata^ao, no prazo de 03
(tres) dias uteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou, b) assinar o
Contrato), sob pena de decair do direito & contrata?ao, sem prejuizo das sanpoes previstas no Edital e na Ata
de Registro de Pre^os.
6.4. Esse prazo podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagao justificada do fornecedor e aceita
pela Administragao.
6.5. Previamente a formalizagao de cada contratagao, o Muniripio realizara consulta a regularidade fiscal da
Contratada para identificar possivel proibigao de contratar com o Poder Publico e verificar a manutengao das
condigdes de habilitagao.
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6.6. A Contratada ficar£ obrigada a aceitar, nas mesmas conduces contratuais, os acrescimos ou supressoes
contratuais que se fizerem necessaries, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
6.7. E vedada a subcontratagiao total do objeto do contrato.
6.8. A Contratada devera manter durante toda a execu^ao do contrato, em compatibilidade com as obriga^oes
assumidas, todas as condifdes de habilitafao e qualificapao exigidas na Hcita^ao.
CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA DA CONTRATAgAO
Cada contrato firmado com o fornecedor tera vigencia de ate 12 [doze) meses, observado a vigencia
do credito or^amentario, admitindo-se a prorrogafao diante do proposito de atendimento do interesse
publico.
7.

CLAUSULA OITAVA - DO PRE£0
8. 0 prepo dos services contratados poder£ ser reajustado anualmente, na oportunidade da prorroga^ao do
contrato, com base na varia^ao do fndice Nacional de Prefos ao Consumidor - INPC, divulgado pelo IBGE,
ou por outro indicador que venha a substitui-lo.
CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACtfES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
9. As obriga^des do contratante e da contratada sao aquelas previstas, respectivamente, nas Se^des "DA
OBRIGAgAO DO CONTRATADO" e "DA OBRIGAgAO DO CONTRATANTE” do edital.
CLAUSULA DEC1MA ■ DO RECEBIMENTO E CRITfcRIO DE ACEITAgAO DO OBJETO
10.0s bens serao recebidos na forma do item "DO RECEBIMENTO PROVIS6RIO E DEFINITIVO” do edital.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO
11.0 pagamento dar-se-a na forma do item "DO PAGAMENTO” do edital.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUgAO DO CONTRATO
12.A fiscaliza^ao da contrata^ao sera exercida por um representante da Administra^ac, ao qual competira
dirimir as duvidas que surgirem no curso da execute do contrato, e de tudo dara ciencia a Administrafao.
12.1. A fiscalizafao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeifoes tecnicas, vfeios
redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrencia desta, nao implica
em corresponsabilidade da Administrafao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da
Lein9 8.666/93.
12.2. 0 Fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorrencias relacionadas com a execufao
do contrato, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessario a regularizagao das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos h autoridade competente para as providencias cabiveis.
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CLAUSULA DEC1MA TERCEIRA - DAS INFRA0ES E DAS SANgOES ADMINISTRATIVAS
13.A apura^ao e aplica?ao de san^oes dar-se-a na forma da Se^ao "DAS SANgOES" do edital.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSigOES GERAIS
14. Sera anexada a esta Ata copia do Termo de Referenda.
14.1. Integram o Edital, independentemente de transcrigao, a Ata de Registro de Pre^os, o Termo de
Referenda e a proposta da empresa.
14.2. Nos casos omissos aplicar-se-ao as disposifoes constantes da Lei ne 10.520/02, do Decreto Municipal
que regulamento o Registro de Prefo n9 039, de 26/01/2017, da Lei Complementar n9 123/06, e da Lei n9
8.666/93, subsidiariamente.
14.3. 0 foro para dirimir questoes relativas a presente Ata sera o da Cidade de Nazare, com exclusao de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Muniz Ferreira - BA, 19 de agosto de 2022.
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ATA PE REG1STRO DE PREfOS NS 152/2022
PREGAO ELETRONICO Nb 011/2022-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 059/2022
VALIDADE: 12 (DOZE] MESES
Aos quatro rilas do tries de agosto de dois mil e vinte e dois, 0 MUNIClPIO DE MUNIZ FERREIRA, pessoa juridica
dedireito publico inlerno,inscrita noCNP) 13.796.461/0001*64, com sede adminislraliva Prefeitura Municipal na
Prafa ACM Junior, ne 168, Centro-CEP 44.575-000 Muniz Ferreira - Bahia, represenladopelo Prefeito Municipal,
Sr. Gileno Pereira dos Santos, brasileiro, maior, casado.CPF 597.084.505-10., RG 05.672.898-00 SSP-BA, doravante
denominado CONTRATANTE, nos termos da l.ei n2 10.520/02, do Decreto Municipal que regulamcnto o Rcgistro
de Pre^o n® 039, de 26/01/2017; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nc 8.666/93, e as denials normas legais
correlatas, ni face da dassifica^ao das propostas apresentadas no Prcgao Elctronico n2 011/2022-SRP ,
confornie Ala honiologada em 04/08/2022, resolve REGISTRAR OS PRE£OS para a eventual contratapo dos itens
a seguir elencados, confonne especificntoes do Termo de Referencia, que passa a fazer parte integrnnte desta,
tendo side, os referidos prefos, oferccidos pela empresa EXPANDIR EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES LTDA,
inscrita no CNPJ sob o n9 31.533.560/0001-35, com sede na Avenida Joaquim Lazaro Carneiro - 292 - Ichu - BA,
CEP: 48.725-000, neste ato representada peio Sr Alisson Lavisque da Silva Almeida, portador da Ccdula de
Identidade n2 084.270.805-73SSP/BAe CPF n9 084.270.805-73, cuja proposta foi classificada no certame.

CLAUSULA PR1MEIRA- DO OBJETO
1.1 0 objeto dcstn Ato e o Registro de Pre^os para Contratavao de empresa para futuro e aquisi^ao de materials
de Construfao dccorrente ao Lote 023 do Pregao Eletronico 074/2021-SRP que foram fracassados, para
utiiizacao das necessidadcs do muniefpio, atraves da Secretaria Municipal de infraestmtura e Meio Ambientc
deste municipio, na modalidade pregao eletronico para registro de pre?os, confonne especifica^oes constantes
do edital e seus anexos, conformc especifica^oes constantes do Edital e quantidades estabelecidos abaixo:

ITEM

DESCRI£AO

UND

QNT

Efeito cimenlo queimado massa
pronta: Revestimento decorative
UND
100
eimentfcio pronto - galao de 5kg
Efeito cimento queimado massa
2
pronta: Revestimento decorativo
UND
50
eimentfcio pronto - balde de 25kg
Removedor de tinta produto
UND
3
diiuidor de tintas, mdquinas e
50
equipamentos galao de 05L
Pacote de Cal Hidrocor de SKg,
para claborafao de argamassas e
4
PCT
1000
prepara9ao dos processos de
pintura
5
Removedor de tinta Ifquido de 01L
UND
50
6
Massa corrida acrflica de 20l<g
UND
100
TOTAL: R$ 37.079,00 (trinta c sete mil c setenta e novc reais).

1

VALOR
UN1TARIO

VALOR
TOTAL

MARCA

R$ 49,13

R$ 4.913,00

MAZA

R$ 60,00

R$ 3.000,00

MAZA

RS 78,00

R$ 3.900,00

ANJO

R$ 14,97

R$ 14.970,00

ITAU

R$ 37,92
R$ 84,00

R$ 1.896,00
R$ 8.400,00

AN]Q
YALI.EN
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1.2. A exislcncia tie pre^os regislradjis nao nhriga n Administrafno a finnar as contrnuifocs que deles paderao
advir. faadiando-se 3 roalizayao de licita^ao espedlka para a contrataf3o pretendida. sondo assegurada ao
beneftciario do Kegisiro a prefer&ncia de fornednu.Milo em iguaidade de condifoes.
CLAUSULA SEGUNDA * DOS 6RGAOS PARTICIPANTES
2.0 orgao gerenciador sen» a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mcio Ambientc.
2.2. Podei'a utilizar-se da Ala de Registro de Prefos, ainda, qualquer orgao ou entidadc da Adminislracab que nao
tenha parlicipado do certame. medianle previa anufincia do orgao gerenciador. desde que devidarnente juslificada
a vamagem e respeitadas, no que couber, as condiffies e as regras estabelecidas no Decreto Municipal que
regulatnento o Registro de Prcfona 039, de 26/01/20J7,e na Lei n- 8.666/93.
2.3. Cabera ao forncccdor benellciario da Ala de Registro de Prcfos, ol)servadas as condi^ocs nela estabelecidas,
opr?ir pela aceitayao on nao do fornecimento, desde que estc fomecimento nao prejudique as obriga^oes
anteriormentc assumidas.
As aquisifoes ou contratafoes adicionais a que se refere esle item nao poderao exceder, por 6rgao ou
2.4.
entidade. a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatorio e registrados na ata de Registro
de Prefos.
As adesdes i ata de Registro de Prefos sao limitadas, na totalidade, ao qumtuplo do quantitative de cada
2.5.
item reglstrado na ata de Registro de Prepos para o orgao gerenciador e orgaos participantes, independentc do
numero de orgaos nao participantes que eventualmente aderirem.
2.6. Ao orgao nao participante que aderir a presente ata competem os atos relatives a cobranfa do cumprimenlo
pelo fornecedor das obrigafoes contratualmente assumidas e a aplicafao, observada a ampia defesa e o
contraditorio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais', em rela\:ao as
suas proprias contrata^oes, informando as ocorrencias ao 6rgao gerenciador.
CLAUSULA TERCEIRA ■ DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
3. A Am de Registro de Prc?os tera vigencia de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLAUSULA QUARTA - DA ALTERACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
4.0 prefo reglstrado poderri sur revisto nos termosda almea nd" do inciso II do copi/tdoart. 65 da Lei n9 8.666/93,
em dccorrfincia de eventual redu^ao dos prefos praticados no mercado on de fato que eleve o custo dos bens
registrados. cabendo ao orgao gerenciador promover as negocia?6es junto aos fornecedores.
4.1. Quando o pre^o inicialmente reglstrado. por motivo superveniente, tornar-se superior ao prefo praticado no
mercado, o orgao gerenciador dever^:
4.1.1. Convocar o forncccdor visando a negocia^ao para redufao dc prcQos e sua adequnfao ao praticado pelo
mercado;
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4..1.2. Frustrada a neguciafao, liberaro rorneccdordocompromisso nssumidoecancebr o rcgistro, sem apllcntao
de pcnaiidade;
4.1.3. Convocar os denials tornecedores visando igual oporlunidade de ncgociafao, observada a ordem de
classificafao original do certame.
4.2. Quando o prego de mercado tornar-se superior aos prefos registrados e o fornecedor, mediante requen'mento
devidamente comprovado, nao puder cumprir o compromisso, o organ gerenciador podera:
4.3. Convocar o fornecedor visando a negocia^au de p refos e sua adequafao ao praticado pelo mercado nos termus
da alinea "d" do inciso II do caput do art 65 da Lei nH 8.666/93, quando cabivel, para revere prefu registrado em
razao da superveniencia de fatos imprevisiVeis, ou previsiveis, porem de conscquencias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execufao do ajustado, ou, ainda cm caso de forfa maior, caso fortuito ou fa to do
principe, configurando alea economica extraordinaria e extracontratual.
4.4. Caso inviavel ou frustrada a negociafao, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicafao
ocorra antes do pedido dc forneeimento, sem aplicafao da penaiidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
4.5. Convocar os demais fomecedores para assegurar igual oportunidade de negociafao, quando cabivel.
4,6.Acada pedido derevisaodeprefo dever^o fornecedor comprovarejustificar as alterafoes havidasna planilha
apresencada anteriormente, demonstrando analiticamente a variafao dos componentes dos custos devidamente
justiflcada.
4.7. Na analise do pedido de revisao, dentre outros crit^rios, a Administrafao adotara, para verificafao dos prefos
constantes dos demonstratives que acompanliem o pedido. pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido
porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a serrealizada pela propria unidadc, devendo a deliberafao,
o deferimentn ou indeferimento da alterafao solicitada ser instrufda com justificativa da escolha do criterio e
memriria dos respectivos calculos, para dccisan da Administrafao no prazo dc 30 (Irinta) dias. Todos os
documentos utilizados para a analise do pedido de revisao de prefos scrao devidamente autuados, rubricados e
numerados, sendo parte integrante dos autos processuais.
4.8. E vedado ao contratado interromper o forneeimento enquanto aguarda o traniite do processo de revisao de
prefos, estando, neste caso, sujeita as sanfdes previslas no Edital Convocat6rio, salvo a hipotesc de liberafao do
fornecedor prevista nesta Ata.
4.9. Nao havendo exito nas negociafoes, o orgao gerenciador devera procedera revogafao parcial ou total da Ata
de Regislro de Prefos, mediante puhlicafao no Diario Oficial do Munictpio,
4.10.E proibido o pedido de revisao com cfeito rctroativo.
!

4.11.Nao cabe repactuafSo ou reajuste dc prefos da contratafao.
4.12.Havendo qualquer alterafao, o orgao gerenciador encaminhara copia atualizada da Ata de Registro de Prefos
aos organs paiticipantes, sc houver.
CLAUSULA QUINTA ■ DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
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S. 0 fomeccdor tcnl o sen regisiro cancclado por dcspadio do 6rgao gerendndor, assegurado o cont.raditorio c a
ampin dell'sa cm processo adminislraUvo especifico, quando:
5.1. Nao cumprir as condifocs da Ate dc Rcgistrode Prcv'os;
5.2. Nao retirar a rcspectiva nota de empenho ou instrumenlo equivalente, ou nao assinnr o contralo, no prazo
estabelccido pela Administrafao, son jusiidcativa aceitavel;
5.3. Sofrersanpo prevista nos indsoslll ou IV do copur do art 87 da Lei nB 8.666, de 1993, ou no art 7s da Lei n10.520, de 2002.
5.4. 0 cancelamento do Registro de Preyos podera ocorrerpor falo supervenientc, decorrenie de caso forluilo ou
forya maior, que prejudique o cumprimento da ala, devidamento coniprovados e justificados:
5.4.1. Por razoes de interesse publico;
5.4.2, A pedido do fornecedor.
5.5. Km qualqucr das hipdteses acima, o oi^ao gerenciador comunicarii o cancelamento do rcgislro do fornecedor
aos orgaos participantes, se hoover.

CLAUSULA SEXTA * DA CONTRATA^O COM OS FORNECEDORES
6. De acordo com o artigo 62 da Lei n- 8.666/93, o instrumento de contrato e facultative nas licitayoes com valor
ate R$80.000,00 (oitenta mil reals), e eni qualquer caso de compra mediante pronta entrega, independente do
valor.
6.1. Nesses casos, o instrumento de contrato podera sersubstituido poroutros instrumentos habeis como cartacontrato, nota de empenho de despesa e autorizayao de compra. Todavia, nesses instrumentos, ou cm documentos
anexo a eles, devem vir previstas as clausulas essenciais da contratayao, exigiveis no artigo 55 da Lei n9 8.666/93,
tais como; prazo de pagamento; local de entrega; obrigayoes da contratnda e da contratante; casos de rescisiio
contratual, dentre outras pertinentes.)
6.2. A contratayao com o fornecedor registrado observara a classificayaosegundo a ordem da ultima proposta
apresentada durante a fase competitiva da licitayao que deu origem a presente ata e sera formalizada mediante
fa) instrumento contratu.nl; b) cmissao de nota de empenho de despesa; c) autorizayao de compra; ou h) dcscrcver
oulro instrumento similar), conforme dispnsto no artigo 62 da Lei n- 8.666/93, e obcdecidos os requisitos
pertinentes do Dccreto Municipal que regulamcntoo Registro de Preyo n- 039, dc 26/01/2017.
6.3. 0 orgao convocara a fomccedora com preyo registrado em Ata para, a cada contratayao, no prazo de 03 (tres)
dias uteis, (a) efetuar a retired a da Nota de Empenho on instrumento equivalentc; ou, b) assinar o Contrato), sob
pena de decair do direito a contratayao, sem prejuizo das sanyoes previstas no Edita! c na Ala de Registro de
Preyos.
6.4. Esse prazo podera ser prorrogado, por igual penodo, porsolicitayao justifleada do fornecedor e aceita pela
Administrayao.
6.5. Previamente a formalizayao de cada contratayao, o Munidpio realizara consulta a regularidade fiscal da
Contratada para identificar possivel proibiyao de conlralar com o Poder Publico e verificar a manutenyao das
condiyoes de habilitayao.
6.6. A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condiyoes contratuais, os acrescimos ou supressoes
contratuais que se fizerem necessaiios, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor initial atualizndo do
contrato.
6.7. E vedada a subcontratayao total do objeto do contrato.
6.8. A Contratada devera manter durante toda a execuyao do contrato, cm compatibilidade com as obrigayoes
assumidas, todas as condiyoes de habilitayao e qualificayao cxigidas na licitayao.
CLAUSULA SETIMA * DA VIGENCIA DA CONTRATACAO
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Quia contrato rirniado coni o forneceilor tera vigOncia tie ai6 12 (doze) nieses, ob&ervadu j vigtncia do
7.
crfidiio orvamentSrio, admitindo-se a prorroga^ao diante do propdsito de atendimemo do intcressc publico pda
nao intcrrupfao do servico de [oruecimcnlo do medicnmenlo a populafao.
CLAUSULA OITAVA - DO PRKCO
8. 0 prepo dos servipos contratados poderd sen renjustado anualmente, nn oportimidade da proiiognpao do
contram, corn base na vnriapao do fndice Naciona! de Prepos ao Consumidor - tNPC, divulgado pclo IBGE, on
por opiro indicador que vcnha a substilui'-lo.
CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
9. As obrigapocs do contratantc e da contralada sao aquclas prcvistas, respectivamenle, nas Sepoes "DA
OBRIGAGAo DO CONTRATADO" e "DA OBRlGA£AO DO CONTRATANTE" do edital.
CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO E CRITERIO DE ACEITACAO DO OBJETO
10.0s bens serao recebidos na fonna do item “DO RECEBIMENTO PROVISORY E DEFINITIVE' do edital.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA * DO PAGAMENTO
11.0 pagamento dar-se-a na forma do item "DO PAGAMENTO” do edital,
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA * DO CONTROLE DA EXECUCAO DO CONTRATO
12. A fiscalizafao da contrata^ao sera exercida por um representante da Administracao, ao qual competira dirimir
as duvidas que surgirem no curso da execu^aodo contrato, e de tudo dara ciencia a Administra^ao.
12.1. A fiscaliza?3o de que trata cste item nao exclui nem reduz a responsabilidadc da fomecedora, inclusive
perante tercciros. por qunlqucr irregularidade. ainda que resultantc de imperfeifdes tecnicas, vicios redibifftrios,
ou emprego de material inadequado ou de qualidadc inferior, e, na ocorrencia desia, nao implica cm
cor responsabilidadc da Administrapao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n(J
8.666/93.
12.2. 0 fiscal do contrato anotara cm registro proprio todas as ocorrencias relacionadas com a execu^ao do
contrato, indicando dia, mes c ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente cnvolvidos, determinando
o que for necessario a regularizacao das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providencias cablveis.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRA^OES E DAS SAN0ES ADMINISTRATIVAS
t

13. A apura^ao eaplicafao de san^oes dar-se-a na forma da Se^ao DAS SAN^OFS do edital.
CLAUSULA DECIMA QUARTA * DAS DISPOSIfOES GERAIS

I
i

14. Ser3 anexada a esta Ala copiadoTcrmo de Referenda.
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14.1. Imegram o Edital, iiulependentcmeiue cic transcripio, :i Ala de Registry de Pre^os, o lermo tic Referenda e
a prupusta da ernpresa.

14.2. Nos cases omissos aplicor-se-an os dispnsiff>cs ennstantes do Lei n1-’ 10.520/02, do Decreto Municipal (| uc
regulamenio o Registro tie Prcyo n» 039, tie 26/01/2017, da Lei Complcmemar
123/06, e da l-ei
0.666/93,
subsidiariamente.
14.3. 0 foro para dirlmir questoes relativas a presente Ata sera o da Cidade de Na7.ar6, com cxclusao de qualquer
ourro, por mais privilegiado que seja.

Muniz Ferreira, 04 de agosto dc 2022.
a

MU
TOt'iiIiPmii ii i dos Santos
CgFtf6 597^084!505^TTr-----RC. 05,672.898-00
Prefeito
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EXPANDIR EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES LTDA
Rcpresentante legal: Alisson Lavisque da Silva Almeida
Cl: 084.270.805-73SSP/BA
CPF ns 084.270.805-73
Contratada

TESTEMUNHAS:
Fj-n*J.Lsi t v

NOME:
CPF:

■

NOME: Yynrk^Aryvx
CPF: n$jn€>&Cl
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ATA DE REGISTRO DE PREfOS Ns 158/2022
PREGAO ELETRONICO NQ 042/2022-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 214/2022
VALIDADE: 12 [DOZE] MESES
Aos onze dias do mes de agosto de dois mil e vinte e dois, 0 MUNIC1PIO DE MUNIZ FERREIRA, pessoa
jurfdica de direito publico interne, inscrita no CNPJ 13.796.461/0001*64, com sede administrativa Prefeitura
Municipal na Prafa ACM Junior, ns 168, Centro - CEP 44.575*000 Muniz Ferreira - Bahia, representado pelo
Prefeito Municipal, Sr. Gileno Pereira dos Santos, brasileiro, maior, casado, CPF 597.084.505-10, RG
05.672.898-00 SSP-BA, doravante denominado CONTRATANTE, nos termos da Lei ns 10.520/02, do Decreto
Municipal que regulamento o Registro de Pre$o nfi 039, de 26/01/2017; aplicando-se, subsidiariamente, a
Lei nB 8.666/93, e as demais normas legais correlatas, m face da classifica^ao das propostas apresentadas no
Pregao Eletronico n9 042/2022-SRP, conforme Ata homologada em 11/08/2022, resolve REGISTRAR OS
PRE£OS para a eventual contratafao dos itens a seguir elencados, conforme especificafoes do Termo de
Referencia, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos prefos, oferecidos pela empresa
A&R MERCANTIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n9 19.000.123/0001-50, com sede na Rua do Uruguai, n9 75,
l9 andar, Sala 08 Fundo -Uruguai - Salvador/BA, CEP 40.450-260, neste ato representada pelo Sr Augustus
Emmanuel Pereira Sales, portador da C6dula de Identidade n9 0997174331 SSP/BA e CPF nc 020.481.56576, cuja proposta foi classificada no certame.

clAusula primeira- do objeto

i

1.10 objeto desta Ata 6 o Registro de Preps para Contratapo de empresa para future e eventual aquisipo
de cimento para atender a demanda atraves da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Defesa Civil deste
municipio, na modalidade pregao eletronico para registro de preps, conforme especificapes constantes
do edital e seus anexos, conforme especificapes constantes do Edital e quantidades estabelecidas abaixo:
ITEM
1

DESCRigAO

UND

QNT

CIMENTO, SACO DE 50 KG

UND

5000

VALOR
unitArio
R$ 44,00

VALOR
TOTAL

MARCA

R$ 220.000,00 FACIMENT

TOTAL: R$ 220.000,00 [duzentos e vinte mil reais).

1.2. A existencia de preps registrados nao obriga a Administrapo a firmar as contratafoes que deles poderao
advir, facultando-se a realizapo de licitapo esperifica para a contratapo pretendida, sendo assegurada ao
beneficiSrio do Registro a preferencia de fornecimento em igualdade de condifoes.

clAusula segunda - dos 6rgAos participantes
2. 0 6rgao gerenciador sera a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Defesa Civil.
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2.2. Podera utilizar-se da Ata de Registro de Pre^os, ainda, qualquer orgao ou entidade da Administra?ao que
nao tenha participado do certame, mediante previa anuencia do orgao gerenciador, desde que devidamente
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condifoes e as regras estabelecidas no Decreto
Municipal que regulamento o Registro de Prefo ns 039, de 26/01/2017, e na Lei n- 8.666/93.
2.3. Caber£ ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Prefos, observadas as condifdes nela
estabelecidas, optar pela aceita^ao ou nao do fornecimento, desde que este fomecimento nao prejudique as
obrigapoes anteriormente assumidas.
As aquisifoes ou contratafoes adicionais a que se refere este item nao poderao exceder, por orgao ou
2.4.
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatorio e registrados na ata de
Registro de Pre?os.
As adesoes a ata de Registro de Pre^os sao limitadas, na totalidade, ao quintuple do quantitative de
cada item registrado na ata de Registro de Pre?os para o orgao gerenciador e orgaos participantes,
independente do numero de orgaos nao participantes que eventualmente aderirem.
2.5.

2.6. Ao orgao nao participante que aderir a presente ata competem os atos relatives a cobranfa do
cumprimento pelo fornecedor das obrigafoes contratualmente assumidas e a aplica^ao, observada a ampla
defesa e o contraditorio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais,
em relafao as suas proprias contratafoes, informando as ocorrencias ao orgao gerenciador.

clAusula tercetra - da vigGncia da ata de registro de pre^os
3. A Ata de Registro de Prepos ter3 vigencia de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

clAusula quarta - da alteracAo da ata de registro de precos
4. 0 prepo registrado poderd ser revisto nos termos da almea "d" do inciso H do caput do art. 65 da Lei ns
8.666/93, em decorrencia de eventual redupao dos prepos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
dos bens registrados, cabendo ao orgao gerenciador promover as negociapoes junto aos fornecedores.
4.1. Quando o prepo inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao prepo
praticado no mercado, o orgao gerenciador devera:
4.1.1. Convocar o fornecedor visando a negociapao para redupao de prepos e sua adequapao ao praticado pelo
mercado;
4.1.2. Frustrada a negociapao, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro, sem
aplicapao de penalidade;
4.1.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociapao, observada a ordem de
classificapao original do certame.
4.2. Quando o prepo de mercado tornar-se superior aos prepos registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, nao puder cumprir o compromisso, o orgao gerenciador podera:
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4.3. Convocar o fornecedor visando a negocia?ao de pre^os e sua adequafao ao praticado pelo mercado nos
termos da ah'nea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n9 8.666/93, quando cabfvel, para rever o pre^o
registrado em razao da superveniencia de fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porem de consequencias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execufao do ajustado, ou, ainda em caso de forfa maior, caso
fortuito ou fato do prmcipe, configurando alea economica extraordinaria e extracontratual.
4.4. Caso inviavel ou frustrada a negocia^ao, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a
comunicafao ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicafao da penalidade se confirmada a
veracidade dos motives e comprovantes apresentados; e
4.5. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociafao, quando cabfvel.
4.6. A cada pedido de revisao de prefo devera o fornecedor comprovar e justificar as alterafdes havidas na
planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variafao dos componentes dos custos
devidamente justificada.
4.7. Na analise do pedido de revisao, dentre outros criterios, a Administrapao adotara, para verificapao dos
prepos constantes dos demonstratives que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de
reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comerciaiizadoras, a ser realizada pela propria unidade,
devendo a deliberapao, o deferimento ou indeferimento da alterapao solicitada ser instruida com justificativa
da escolha do criterio e memoria dos respectivos calculos, para decisao da Administrapao no prazo de 30
(trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a analise do pedido de revisao de prepos serao
devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos autos processuais.
4.8. E vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o tramite do processo de revisao
de prepos, estando, neste caso, sujeita £s sanpoes previstas no Edital Convocatorio, salvo a hipotese de
liberapao do fornecedor prevista nesta Ata.
4.9. Nao havendo exito nas negociapoes, o orgao gerenciador devera proceder a revogapao parcial ou total
da Ata de Registro de Prepos, mediante publicapao no Diario Oficial do Municipio,
4.10. £ proibido o pedido de revisao com efeito retroativo.
4.11.

Nao cabe repactuapao ou reajuste de prepos da contratapao.

4.12. Havendo qualquer alterapao, o orgao gerenciador encaminhara copia atualizada da Ata de Registro
de Prepos aos orgaos participantes, se houver.
CLAUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5.0 fornecedor tera o seu registro cancelado por despacho do orgao gerenciador, assegurado o contraditorio
e a ampla defesa em processo administrative espedfico, quando:
5.1. Nao cumprir as condipoes da Ata de Registro de Prepos;
5.2. Nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou nao assinar o contrato, no
prazo estabelecido pela Administrapao, sem justificativa aceitdvel;
CNPJ: 13.796.461/0001- 64 Praga 30 de Julho, n° 168, Centro
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5.3. Sofrer san^ao prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei ns 8.666, de 1993, ou no art. 79 da
Lein9 10.520, de 2002.
5.4. 0 cancelamento do Registro de Prefos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou for^a maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
5.4.1. Por razoes de interesse publico;
5.4.2. A pedido do fornecedor.
5.5. Em qualquer das hipoteses acima, o orgao gerenciador comunicara o cancelamento do registro do
fornecedor aos orgaos participantes, se houver.
CLAUSULA SEXTA - DA CONTRATA£AO COM OS FORNECEDORES
6. De acordo com o artigo 62 da Lei ns 8.666/93, o instrumento de contrato e facultative nas licita^oes com
valor ate R$80.000,00 (oitenta mil reais), e em qualquer caso de compra mediante pronta entrega,
independente do valor.
6.1. Nesses casos, o instrumento de contrato podera ser substitmdo por outros instrumentos habeis como
carta-contrato, nota de empenho de despesa e autoriza^ao de compra. Todavia, nesses instrumentos, ou em
documentos anexo a eles, devem vir previstas as clausulas essenciais da contrata^ao, exigfveis no artigo 55
da Lei nB 8.666/93, tais como: prazo de pagamento; local de entrega; obrigafoes da contratada e da
contratante; casos de rescisao contratual, dentre outras pertinentes.)
6.2. A contratafao com o fornecedor registrado observara a classifica^aosegundo a ordem da ultima
proposta apresentada durante a fase competitiva da licitafao que deu origem a presente ata e sera
formalizada mediante (a) instrumento contratual; b) emissao de nota de empenho de despesa; c) autoriza^ao
de compra; ou b] descrever outro instrumento similar), conforme disposto no artigo 62 da Lei nfi 8.666/93,
e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Municipal que regulamento o Registro de Prefo ne 039, de
26/01/2017.
6.3. 0 orgao convocara a fornecedora com pre^o registrado em Ata para, a cada contrata^ao, no prazo de 03
(tres) dias uteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou, b) assinar o
Contrato), sob pena de decair do direito a contratafao, sem prejmzo das sanf oes previstas no Edital e na Ata
de Registro de Prefos.
6.4. Esse prazo podera ser prorrogado, por igual penodo, por solicita$ao justificada do fornecedor e aceita
pela Administrafao.
6.5. Previamente a formalizafao de cada contratapao, o Municipio realizara consulta a regularidade fiscal da
Contratada para identificarposslvel proibifao de contratar com o Poder Publico e verificar a manutenfao das
condi0es de habilitafao.
6.6. A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condipoes contratuais, os acrescimos ou supressoes
contratuais que se fizerem necessarios, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor initial
atualizado do contrato.
6.7. E vedada a subcontratapao total do objeto do contrato.
6.8. A Contratada devera manter durante toda a execupao do contrato, em compatibilidade com as obrigapoes
assumidas, todas as condipoes de habilitapao e qualificapao exigidas na licitapao.
CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA DA CONTRATA^AO
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Cada contrato firmado com o fornecedor tera vigencia de ate 12 (doze) meses, observado a vigencia
7.
do credito or?amentario, admitindo-se a prorroga^ao diante do proposito de atendimento do interesse
publico pela nao interrup9ao do servi^o de fomecimento do medicamento a populafao.
CLAUSULA OITAVA - DO PRE?0
8. 0 prefo dos servi^os contratados podera ser reajustado anualmente, na oportunidade da prorrogafao do
contrato, com base na varia^ao do Indice Nacional de Prefos ao Consumidor - INPC, divulgado pelo IBGE,
ou por outro indicador que venha a substitui-lo.
CLAUSULA NONA - DAS OBRIGA^OES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
9. As obrigapoes do contratante e da contratada sao aquelas previstas, respectivamente, nas Sefoes "DA
OBRIGAgAO DO CONTRATADO" e "DA OBRIGAgAO DO CONTRATANTE" do edital.
CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO E CRITERIO DE ACEITAgAO DO OBJETO
10.0s bens serao recebidos na forma do item "DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO” do edital.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO
11.0 pagamento dar-se-a na forma do item "DO PAGAMENTO” do edital.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUgAO DO CONTRATO
12.A fiscaliza^ao da contrata^ao sera exercida por um representante da Administra^ao, ao qual competira
dirimir as duvidas que surgirem no curso da execufao do contrato, e de tudo dara ciencia a Administrafao.
12.1. A fiscaliza^ao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da fomecedora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeifoes tecnicas, vfcios
redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrencia desta, nao implica
em corresponsabilidade da Administra^ao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da
Lei ^ 8.666/93.
12.2. 0 fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorrencias relacionadas com a execupao
do contrato, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessario a regularizafao das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providencias cabiveis.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRAfOES E DAS SANgOES ADMINISTRATES
13.A apurafao e aplicafao de san^oes dar-se-a na forma da Sefao "DAS SANgOES" do edital.
CLAUSULA DECIMA QUARTA ■ DAS DISPOSigOES GERAIS
14. Sera anexada a esta Ata copia do Termo de Referencia.
CNPJ: 13.796.461/0001- 64 Pra?a 30 de Julho, n° 168, Centro
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14.1. Integram o Edital, independentemente de transcri^ao, a Ata de Registro de Prefos, o Termo de
Referencia e a proposta da empresa.
14.2. Nos casos omissos aplicar-se-ao as disposifoes constantes da Lei n9 10.520/02, do Decreto Municipal
que regulamento o Registro de Pre^o n2 039, de 26/01/2017, da Lei Complementar n9 123/06, e da Lei ne
8.666/93, subsidiariamente.
14.3. O foro para dirimir questoes relativas a presente Ata sera o da Cidade de Nazare, com exclusao de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Muniz Ferreira - BA, 11 de agosto de 2022.

C
REIRA
MUNI
lileno Pereira dos SSntQ
CPF n9 597.084.505-10
RG 05.672.898-00
Prefeito
Assinado de forma digital por AUGUSTUS EMMANUEL
PEREIRA SALES:02048156576
Dados: 2022.08.12 10:00:40 -03'00l
A&R MERCANTIL LTDA
Representante legal: Augustus Emmanuel Pereira Sales
Cl: 0997174331 SSP/BA
CPF n9 020.481.565-76
Contratada

AUGUSTUS EMMANUEL PEREIRA
SALES:02048156576

A

TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:
NOME:\/L**.
CPF:

.. .
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PREGAO ELETRONICO Ns 038/2022-SRP
ATA DE REGISTRQ DE PRECQS Na 172/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 0199/2022
VALIDADE: 12 (DOZE] MESES
Aos 25 dias do mes de agosto de 2022, 0 MUMCIPIO DE MUNIZ FERREIRA, pessoa jurfdica de direito
publico interno, inscrita no CNPJ 13.796.461/0001-64, com sede administrativa Prefeitura Mun.cipal
na Praca ACM junior,

168, Centro - CEP 44,575-000 Munis Ferreira - Bahia, representado pelo

Prefeito Municipal, Sr. Gileno Pereira dos Santos, brasileiro, maior, casado, CPF 597.084.505-10, RG
05.672.898-00 SSP-BA, doravante denominado CONTRATANTE, nos termos da Lei nn 10.520/02, do
Decreto Municipal que regulamento o Registro de Prepo

039, de 26/01/2017; aplicando-se,

subsidiariamente, a Lei na 8.666/93, e as demais normas legais correlatas, m face da dassificasao das
propostas apresentadas no Pregao Eletronico na 038/2022-SRP, confomre Ata publicada em e
homologada em 25/08/2022, resolve REGISTRAR OS PRECOS para a eventual contratapao dos Hens a
seguir elencados, conforme especificafoes do Termo de Referenda, que passa a tazer parte integi ante
desta, tendo side, os referidos pre?os, oferecidos pela empresa ABAIXO RELACIONADA, cuja proposta
foi classificada no certame.
CLAUSULA PR1MEIRA- DO OBJETO
1.1 0 objeto desta Ata e o Registro de Precis para Contratavao de empresa para future e eventual
aquisipo de materiais de expediente para suprir as neeessidades das Unidades Escolares deste
municipio, na modalidade pregao eletronico para registro de pre^os, conforme especificafoes
constantes do edital e seus anexus, conforme especificafoes constantes do Edital e quantidades
estabeleddas abaixo:
p Pf PAW.T.APTA R TNFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n*' 14-780.254/0001-^4, com sede na
*Rua Gilbert© Ribeiro Filho, Sao Paulo, Santo Antonio de Jesus - BA. CEP: 44442-204 neste ato
representada pela Sru Larissa Lyrio Rodrigues de Souza, portadora da Cedula de Identidade n
16.331.380.02 SSP/BA e CPF nri 057.879.865-47
MARCA
UNID . QNT VALOR . VALOR
ITEM DESCRIpAO
UNITARIp TOTAL
GATTE
R$
R$ 16,60
30
Pistola de cola quente bivolt I0W tamanho UND
2
498,00
grande
PIRAT1NINGA
R$
R$ 7,00
200
CX
Tinta guache 15ml, diversas cores, caixa
3
1.400,00
contendo 12 unidades cada
DUB FLEX
R$
R$ 22,00
500
E.V.A. Glitter - placa de E.V.A. com glitter per
4
11.000,00
60x40 cm, 2mm, pacotes com 10 unidades,
cores diversas: azul, preto, vermelho
amarelo, laranja, verde, prata e dourado
DUB FLEX
R$
R$ 18,00
500
PCT
E.V.A. Glitter - placa de E.V.A. 60x40 cm,
5
9.000,00
2mm, pacotes com 10 unidades cores
diversas: vermelho, branco, azul, rosa,
preto, amarelo, laranja, lilas, verde e
marrom
SANTA F£
R$ 126,66
R$
30
Tecido TNT, liso, alta qualidade, medindo PEQAS
7
3.799,80
1,40 x 1000, em peyas estampas diversas:
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8

9

10
12

14

15
16
IS

arabescos. tijoHnhos, folbas, eostda de
Adao. jardim encantado
Refil de cola quente lino, contend© era seu
composto adesivo ternioplastico e resina
vegetal a base de petroleo, era embalagera de
1kg
Pinceis para pintura em tecido, madcira e
artesajiatos, para ser utili2ados em tinta
acrflica e de tecidos, ponta chata, cerdas do
tipo sintedco. Kits com 10 unidades com
nuraeragao de 0 a 18.
Pasta supensa plastiiicada peso 220g, com
varetas plastieas resisterues e removivelna
cor azuI,i>acotes com 50 unidades
Cademo capa dura, contendo SO 1'olhas,
medindo 21cm de compriraento por 15 de
largura, cai^a com estampa diversas, pacotes
com 12 cademos cada
Papel oartao f’oscu 50x70, 275g, pacote com
10 unidades, diversas cores: a2ul, verde,
braneo, veraielho, amarelo, preto, rosa
marrom
Palito de picole. em madeira com pontas
arredondadas, pacotes com 50 unidades
Palito para churrasco, material em madeira,
formate roliyo, medindo 23cm, pacote com
50 unidades
Bolas de isopor, espessura 0,50mm, madga

MUNIZ FERREIRA

KG

50

R$ 42.00

R$
2.100,00

REND1COLA

KIT

50

R$ 11,60

R$
580,00

CONDOR

cx

50

R$ 120,00

R$

FRAMA

6.000,00
PCT

50

R$

R$ 64,00

T1LIBRA

3.200,00

PCT

500

R$ 10,20

PCT

50

R$ 4,40

R$
5.100,00

RST PAPEIS

R$

THEOTU

220,00

PCT

50

R$

R$ 4,60

THEOTU

230,00

UND

500

R$

R$ 0,42

FRICALOR

210,00

19

Bolas de isopor, espessura 0,75mm, maciga

UND

21

Papel auto adesivo, material plastico, tipo ROLOS
contact, 450mm, rolo com 25m. Nas cores
braneo, preto, azul, vemielho e verde

500

R$ 0,92

10

R$ 58,00

R$
460,00
R$
580,00

FRJCALOR
PLAST1 COVER

TOTAL R$ 44.377,80 (quarenta e quatro mil trezentos e setenta e sete reals e oitenta centavos).

1.2. A existencia de prefos registrados nao obriga a Administrav'ao a firmar as conti'atagoes que deles
poderao advir, facultando-se a realiza^ao de lidtapao especffica para a contratagao pretendida, sendo
assegurada ao benefidario do Registro a preferenda de fornedmento em igualdade de condi^oes.
CLAUSULA SEGUNDA - DOS ORGAOS PARTICIFANTES
2.0 orgaogerenciador sera a Secretaria Municipal de Educa^ao e Cultura.
2.2. Podera utilizar-se da Ata de Registro de Prefos, ainda, qualquer orgao ou entidade da
Administrayau que nao tenha participadci do certame, mediante previa anu^ncia do organ gerenciador,
desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condiyoes e as regras
estabelecidas no Decreto Municipal que regulamento o Registro de Preyo ns 039, de 26/01/2017, e na
Lei nfl 8.666/93.
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2.3. Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Prefos, observadas as condipoes nela
estabeleeidaS; optar pela aceitayao ou nao do fornedmento, desde que este fornedmento nao
prejudique as obriga^oes anteriormente assumidas.
2.4.

As aquisifoes ou contrata^oes adicionais a que se refere este item nao poderao exceder, por
orgao ou entidade, a cem por cento das quantitativos dos itens do instrumento convocatorio e
registrados na ata de Registro de Pre^os.
2.5.

As adesoes a ata de Registro de Precos sao limitadas, na totalidade, ao qumtuplo do
quantitative de cada item registrado na ata de Registro de Precos para o orgao gerenciador e orgaos
participantes, independente do numero de orgaos nao participantes que eventuabnente aderirem.
2.6. Ao orgao nao participante que aderir a presente ata competem os atos relatives a cobranfa do
cumprimento pelo fornecedor das obriga^oes contratualniente assumidas e a aplica^ao, observada a
ampla defesa e o contraditorio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas
contratuais, em rela^ao as suas proprias contratafoes, informando as ocorrencias ao orgao
gerenciador.
CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
3. A Ata de Registro de Prefos tera vigencia de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLAUSULA QUARTA - DA ALTERA^AO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
4. 0 pre^o registrado podera ser revisto nos termos da alinea "d" do inciso li do caput do art. 65 da Lei
nfl 8.666/93, em decorrencia de eventual redupao dos prepos praticados no mercado ou de fato que
eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao orgao gerenciador promover as negociapoes junto aos
fornecedores.
4.1. Quando o prepo inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao prepo
praticado no mercado, o orgao gerenciador devera:
4.1.1. Convocar o fornecedor visando a negociapao para redupao de prepos e sua adequapao ao
praticado pelo mercado;
4.1.2. Frustrada a negociapao, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro,
sem aplicacao de penalidade;
4.1.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociapao, observada a ordem
de dassificapao original do certame.
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4.2. Quando o prepo de mercado tornar-se superior aos prepos registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovadoj uao puder cumprir a compromisso, o orgao gerenciador
podera:
4.3. Convocar o fornecedor visando a negociapao de prepos e sua adequapao ao praticado pelo mercado
nos termos da alinea "d'1 do indso II do caput do art 65 da Lei nq 8,666/93. quando cabivei, para rever
o prepo registrado em razao da supervenienda de fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porem de
consequencias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucao do ajustado, ou, ainda em caso
de forca maior, caso fortuito ou fato do prmcipe, configurando alea econdmica extraordinaria e
extracontratual.
4.4. Caso inviavel ou frustrada a negocia?ao, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a
eomunicapao ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicagao da penalidade se confirmada a
veracidade dos motives e comprovantes apresentados; e
4.5. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negotiate, quando
cabfvel.
4.6. A cada pedido de revisao de prefo devera o fornecedor comprovar e justificar as alterafdes
havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a varia^ao dos
coniponentes dos custos devidamente justificada.
4.7. Na analise do pedido de revisao, dentre outros criterios, a Administrapo adutara, para verifica^ao
dos preyos constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre
empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela
propria unidade, devendo a deliberayao, o deferimento ou indeferimento da alterayao solicitada ser
instrufda com justificativa da escolha do criterio e memoria dos respectivos calculos, para decisao da
Administrayao no prazo de 30 (trintaj dias. Todos os documentos utilizados para a analise do pedido
de revisao de preyos serao devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante
dos autos processuais.

4.8. E vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trlmite do processo de
revisao de preyos, estando, neste caso, sujeita as sanyoes previstas no Edital Convocatorio, salvo a
hipotese de liberayao do fornecedor prevista nesta Ata.
4.9. Nao havendo exito nas negociacoes, o orgao gerenciador devera proceder & revogayao parcial ou
total da Ata de Registro de Preyos, mediante publicayao no Diario Oficial do Municipio,
4.10. E proibido o pedido de revisao com efeito retroativo.
4.11.

Nao cabe repactuayao ou reajuste de preyos da contratayao.

4.12. Havendo qualquer alterayao, o orgao gerenciador encaminhara eopia atualizada da Ata de
Registro de Preyos aos orgaos participantes, se houver.
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CLAUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REG1STRO
5. ,0 fornecedor tera o seu registro cancelado por despacho do orgao gerendador, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa em processo administrative especifico, quando:
5.1. Nao cumprir as conduces da Ata de Registro de Prefos;
5.2. Nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou nao assinar o contrato,
no prazo estabelecido pela Administracao, sem justificativa aceitavel;
5.3. Sofrer sanfao prevista nos incisos III ou IV do coput do art. 87 da Lei na 8.666, de 1993, ou no art.
79 da Lei n- 10.520, de 2002.
5.4. 0 cancelamento do Registro de Prepos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou forea maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
5.4.1. Por razoes de interesse publico;
5.4.2. A pedido do fornecedor.
5.5. Em qualquer das hipoteses acima, o orgao gerenciador comunicara o cancelamento do registro do
fornecedor aos brgaos partitipantes, se houver.

CLAUSULA SEXTA - DA CONTRATAgAO COM OS FORNECEDORES
6. De acordo com o artigo 62 da Lei ns 8.666/93, o instrumento de contrato e faeultativu nas licita^oes
com valor ate R$80.000,00 (oitenta mil reals), e em qualquer caso de cumpra mediante pronta entrega,
independente do valor.
6.1. Nesses casos, o instrumento de contrato podera ser substitufdo por uutros instrumentos babels
como carta-contrato, nota de empenho de despesa e autoriza^ao de eompra. Todavia, nesses
instrumentos, ou em documentos anexo a eles, devem vir previstas as clausulas essenciais da
contratafao, exigfveis no artigo 55 da Lei na 8.666/93, tais como: prazo de pagamento; local de
entrega; obrigafoes da contratada e da contratante; casos de rescisao contratual, dentre outras
pertinentes.)
6.2. A contratatao com o fornecedor registrado observara a classificafaosegundo a ordem da ultima
proposta apresentada durante a fase competitiva da licitayao que deu origem a presente ata e sera
formalizada mediante (a) instrumento contratual; b) emissao de nota de empenho de despesa; c)
autorizacao de eompra; ou b) descrever outro instrumento similar), conforme disposto no artigo 62 da
Lei n9 8.666/93, e obedecidos os requisites pertinentes do Decreto Municipal que regulamento o
Registro de Preco n9 039, de 26/01/2017.
6.3. O orgao convocara a fornecedora com preco registrado em Ata para, a cada contratacao, no prazo
de 03 (tres) dias uteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou, b)
assinar o Contrato), sob pena de decair do direito a contratacao, sem prejufzo das sanfoes previstas no
Edital e na Ata de Registro de Preyos.
6.4. Esse prazo podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitayao justificada do fornecedor e
aceita pela Administracao.
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5 Previamente a formaliza^ao de cada contratacao, o Munidpio realizara consulta a regular!
fiscal da Contratada para identifkar possivel proibit;ao de contratar com o poder Ptiblico e verifiq
nianutenfao das condifoes de habilita^ao.
^
\
6.6. A Contratada ficaiA obrigada a aceitar, nas mesmas condiffies contratuais, os acrescmios ^
supressoes contratuais que se fizerem necessaries, ate o liniite de 25% (vinte e cmco por cento] d\
valor inicial atualizado do contrato.
\
6.7. E vedada a subcontratafao total do objeto do contrato.
6.8. A Contratada devera manter durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as
obrigacoes assumidas, todas as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao.
CLAUSULA S^TIMA - DA V1GENCIA DA CONTRATAgAO
Cada contrato firmado com o fornecedor tera vigencia de ate 12 (doze] meses, obsei'vado a
7.
vigenda do credito ortramentario, admitindo-se a prorrogafao diante do proposito de atendimento do
interesse publico pela nao interrupfao do servifo de fomecimento do medicamento a popula^ao.
CLAUSULA OITAVA - DO PREgo
8. 0 pre^o dos servi^os contratados podera ser reajustado anualmente, na oportunidade da
prorroga^ao do conti'ato, com base na varia^ao do Indice National de Prefos ao Consumidor INPC, divulgado pelo IBGE, ou por outro indicador que venha a substituf-lo.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAgOES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
9. As obrigagoes do eontratante e da contratada sao aquelas previstas, respectivamente, nas Se^des
"DA OBRIGAgAo DO CONTRATADO’' e "DA OBRIGAgAO DO CONTRATANTE" do edital.
CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO E CRITERIO DE ACElTAgAO DO OBJETO
10.
Os bens serao recebidos na forma do item "DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFIN1TIV0" do
edital.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO
11. 0 pagamento dar-se-a na forma do item "DO PAGAMENTO1' do edital.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUgAO DO CONTRATO
12.
A fiscalizatrao da contratacao sera exercida por urn
., ..
representante da Administrafao, ao qual
competira dirimir as duvidas que surgirem no curso da execu?ao do contrato, e de tudo dara ciencia a
Administrafao.
12.1.
fiscal.zafao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsahilidade da fornecedora
cus.ve perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicoes
etmtas, v.c.os red.b,tones, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e na
co encia desta nao impl.ca em corresponsabilidade da Administrapao ou de seus agentes e
pi epostos, de conformidade com o art 70 da Lei ne 8.666/93.
12.2. 0 fiscal do contrato anotara em
exernrln Hn v . h ■
,
tegistro proprio todas as ocorrencias relacionadas com a
knvotals d r
T
‘
e an°' bem COm° 0 n0me dCS ^"dondrios eventualmente
“■ determ,nalld0 0 AM/or necessario a regularizafSo das faltas ou defeitos observados e
gaminhando os apontamentos a autondade competente para as providencias cabiveis.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRA^CES E DAS SAN^OES ADMIN ISTRATIVAS
13. A apurafao e aplica^ao de sanfoes dar-se-a na forma da Se^ao "DAS SAN^OES” do edital.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSI^OES GERAIS
14. Sera anexada a esta Ata copia do Termo de Referenda.
14.1. Integram o Edital, independentemente de transcrifao, a Ata de Registro de Precos, o Termo de
Referencia e a proposta da empresa.
14.2. Nos casos omissos aplicar-se-ao as disposicoes constantes da Lei n- 10.520/02, do Decreto
Municipal que regulamento o Registro de Prefo n- 039, de 26/01/2017, da Lei Complementar n°
123/06, e da Lei n5 8.666/93, subsidiariamente.
14.3. 0 foro para dirimir questdes reiativas a presente Ata sera o da Cidade de Nazare, com exclusao de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Muniz Ferreira, 25 de Agosto de 2022

IZ FERREIRA
I
antes
Gileno PereTH
"CPF na 597.084.505-10
RG 05.672.898-00
Prefeito
D N PAPELARIAE
INFORMATICA

;

Asiinado deforma digital por ON
PAPELARIA £ INFORMATICA
LTDA:147a02S4(K30184

LTDA:14780254000184 Dados: 2022.oe.2s o?:34:o7

D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ sob o ns 14.780.254/0001-84
TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:
NOME:
CPF:

. £07 - ^2.^ - 37
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PREGAO ELETRONICO Ns 038/2022-SRP
ATA DE REGISTRO DE PREpOS W 173 /2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Ns 0199/2022
VALIDADE: 12 [DOZE) MESES
Aos 25 dias do mes de agosto de 2022, 0 MUNICIPIO DE MUNIZ FERREIRA, pessoa jundica de direito publico
interno, inscrita no CNPJ 13.796.461/0001-64, com sede administrativa Prefeitura Municipal na Prafa ACM
Junior, nfi 168, Centro - CEP 44.575-000 Muniz Ferreira - Bahia, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Gileno
Pereira dos Santos, brasileiro, maior, casado, CPF 597.084.505-10, RG 05.672.898-00 SSP-BA, doravante
denominado CONTRATANTE, nos termos da Lei n9 10.520/02, do Decreto Municipal que regulamento o Registro
de Prefo ns 039, de 26/01/2017; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nfi 8.666/93, e as demais normas legais
correlatas, m face da classifica^ao das propostas apresentadas no Pregao Eletronico n9 038/2022-SRP,
conforme Ata publicada em e homologada em 25/08/2022, resolve REGISTRAR OS PREfOS para a eventual
contrata^ao dos itens a seguir elencados, conforme especificafoes do Termo de Referencia, que passa a fazer
parte integrante desta, tendo sido, os referidos pre^os, oferecidos pela empresa ABAIXO RELACIONADA, cuja
proposta foi classificada no certame.
CLAUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
1.1 0 objeto desta Ata e o Registro de Prefos para Contrata^ao de empresa para future e eventual aquisi?ao de
materiais de expediente para suprir as necessidades das Unidades Escolares deste munidpio, na modalidade
pregao eletronico para registro de prepos, conforme especificafoes constantes do edital e seus anexos,
conforme especifica^oes constantes do Edital e quantidades estabelecidas abaixo:
F. RIBEIRO BRITO EPP - CNPJ N°: 19.913.591/0001-16 - ENDEREQO: AVENIDA PADRE
JOSE DE ANCHIETA N° 1511, BARAUNA - CEP: 44.020-062 - FEIRA DE SANTANA - BA REPRESENTADO PELO SR. FERNANDO RIBEIRO BRITO - RG: 03.556.503-98 - CPF:
326.008.285-91.
UNID
QNT VALOR
VALOR MARCA
ITEM DESCRIQAO
unitArio TOTAL
R$ 14,10
R$
GATTE
1
Pistola de cola quente bivolt 10W UND
50
tamanho pequeno
705,00
6
Tecido TNT, liso, alta qualidade, PE£AS
50
R$ 85,00
R$
GATTE
medindo 1,40 x 1000, pe^as com
4.250,00
50 metros, cores diversas: azul,
vermelho, branco, preto, amarelo,
verde claro, verde escuro, rosa
claro, rosa escuro , lilas , marrom
USAPEL
11
Papel
verge
A4,
gramatura
CX
50
R$ 11,53
R$
576,50
180g/m2, caixa com 50 unidades.
Composicao do produto: alcalina
com 100% de fibras de eucalipto,
menor consume de tinta e boa
em
performance
tecnicas
de
impressao como: off-set, tipografia,
silk screen, hotstamping, relevo
seco,
amencao=no,
relevo
FERNANDO RIBEIRO
BRITOJ2600828591

FHNMDOfiKBO
Badar N22AJ9 11rliH 43W
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serigrafia, alem de aceitarem
acabamento colo laminagao e corte
da folha
e
vinco,
tamanho
31x22x2cm. Cores: branco, azul,
amarelo,verde
NOVA
R$
R$ 4,42
400
Cademo de desenho cartografia UNO
1.768,00
13
espiral, capa simples, fromato
275x200mm 48 folhas
ESTYROFORM
R$
R$ 0,19
500
17 Bolas
de
isopor,
espessura UND
95,00
0,25mm, maciga
ESTYROFORM
R$
500
R$ 1,55
de
isopor,
espessura UND
20 Bolas
775,00
100mm, maciga
TOTAL: R$ 8.169,50 (oito mil cento e sessenta e nove reais e cinquenta centavos).

1.2. A existencia de pre^os registrados nao obriga a Administrafao a firmar as contratafoes que deles poderao
advir, facultando-se a realizagao de licita^ao espedfica para a contrata^ao pretendida, sendo assegurada ao
beneficiario do Registro a preferencia de fornecimento em igualdade de condifoes.
CLAUSULA SEGUNDA ■ DOS ORGAOS PART1CIPANTES
2. 0 orgao gerenciador sera a Secretaria Municipal de Educa?ao e Cultura.
2.2. Podera utilizar-se da Ata de Registro de Prefos, ainda, qualquer orgao ou entidade da Administra?ao que nao
tenha participado do certame, mediante previa anuencia do orgao gerenciador, desde que devidamente
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condifdes e as regras estabelecidas no Decreto Municipal
que regulamento o Registro de Prefo ns 039, de 26/01/2017, e na Lei ne 8.666/93.
2.3. Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Prepos, observadas as condipoes nela estabelecidas,
optar pela aceitapao ou nao do fornecimento, desde que este fornecimento nao prejudique as obrigapoes
anteriormente assumidas.
As aquisipoes ou contratapoes adicionais a que se refere este item nao poderao exceder, por orgao ou
2.4.
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatorio e registrados na ata de
Registro de Prepos.
As adesoes a ata de Registro de Prepos sao limitadas, na totalidade, ao qumtuplo do quantitativo de cada
2.5.
item registrado na ata de Registro de Prepos para o orgao gerenciador e orgaos participantes, independente do
mimero de orgaos nao participantes que eventualmente aderirem.
2.6. Ao orgao nao participante que aderir a presente ata competem os atos relativos £ cobranpa do cumprimento
pelo fornecedor das obrigapoes contratualmente assumidas e a aplicapao, observada a ampla defesa e o
contraditorio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais, em relapao as
suas proprias contratapoes, informando as ocorrencias ao orgao gerenciador.
CLAUSULA TERCEIRA ■ DA VIG^NCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREPOS
5 Assinsdo de forma digital por
FERNANDO HlKlflO
81(1X0:32600828591

FERNANDO RIBEIRO
^
BRITO:32600828591
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3. A Ata de Registro de Pre^os tera vigencia de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLAUSULA QUARTA - DA ALTERAgAO DA ATA DE REGISTRO DE PREgOS
4. 0 prefo registrado podera ser revisto nos termos da almea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n9
8.666/93, em decorrencia de eventual redu?ao dos prefos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
dos bens registrados, cabendo ao orgao gerenciador promover as negocia^oes junto aos fornecedores.
4.1. Quando o pre?o inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao pre?o praticado no
mercado, o orgao gerenciador dever^:
4.1.1. Convocar o fornecedor visando a negocia^ao para redu^ao de pre?os e sua adequa^ao ao praticado pelo
mercado;
4.1.2. Frustrada a negocia^ao, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro, sem
aplicafao de penalidade;
4.1.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociafao, observada a ordem de
classificafao original do certame.
4.2. Quando o pre^o de mercado tornar-se superior aos pre^os registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, nao puder cumprir o compromisso, o orgao gerenciador podera:
4.3. Convocar o fornecedor visando a negocia^ao de pre^os e sua adequafao ao praticado pelo mercado nos
termos da almea "d" do inciso II do caput do art 65 da Lei ng 8.666/93. quando cabivel, para rever o prepo
registrado em razao da superveniencia de fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porem de consequencias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execupao do ajustado, ou, ainda em caso de forpa maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando dlea economica extraordinaria e extracontratual.
4.4. Caso inviavel ou frustrada a negociapao, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicapao
ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicapao da penalidade se confirmada a veracidade dos motives e
comprovantes apresentados; e
4.5. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociapao, quando cabivel.
4.6. A cada pedido de revisao de prepo deverd o fornecedor comprovar e justificar as alterapoes havidas na
planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variapao dos componentes dos custos
devidamente justificada.
4.7. Na analise do pedido de revisao, dentre outros criterios, a Administrapao adotara, para verificapao dos
prepos constantes dos demonstratives que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de
reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela propria unidade, devendo
a deliberapao, o deferimento ou indeferimento da alterapao solicitada ser instruida com justificativa da escolha
do criterio e memoria dos respectivos calculos, para decisao da Administrapao no prazo de 30 (trinta) dias.
Todos os documentos utilizados para a analise do pedido de revisao de prepos serao devidamente autuados,
rubricados e numerados, sendo parte integrante dos autos processuais.

I
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4.8. E vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o tramite do processo de revisao de
pre^os, estando, neste caso, sujeita as sanpoes previstas no Edital Convocatorio, salvo a hipotese de liberapao do
fornecedor prevista nesta Ata.
4.9. Nao havendo exito nas negociapoes, o orgao gerenciador devera proceder a revogapao parcial ou total da
Ata de Registro de Prepos, mediante publicapao no Diario Oficial do Municfpio,
4.10.E proibido o pedido de revisao com efeito retroativo.
4.11. Nao cabe repactuapao ou reajuste de prepos da contratapao.
4.12.Havendo qualquer alterapao, o orgao gerenciador encaminhara copia atualizada da Ata de Registro de
Prepos aos orgaos participantes, se houver.
CLAUSULA QUINTA ■ DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5. 0 fornecedor tera o seu registro cancelado por despacho do orgao gerenciador, assegurado o contraditorio e a
ampla defesa em processo administrativo especifico, quando:
5.1. Nao cumprir as condipoes da Ata de Registro de Prepos;
5.2. Nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou nao assinar o contrato, no prazo
estabelecido pela Administrapao, sem justificativa aceitavel;
5.3. Sofrer sanpao prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei ne 8.666, de 1993, ou no art. 1- da Lei
ne 10.520, de 2002.
5.4. 0 cancelamento do Registro de Prepos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito
ou forpa maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
5.4.1. Por razSes de interesse publico;
5.4.2. A pedido do fornecedor.
5.5. Em qualquer das hipoteses acima, o orgao gerenciador comunicara o cancelamento do registro do
fornecedor aos 6rgaos participantes, se houver.

clAusula sexta - da contrata^Ao com os fornecedores
6. De acordo com o artigo 62 da Lei n9 8.666/93, o instrumento de contrato e facultative nas licitapoes com
valor ate R$80.000,00 (oitenta mil reais), e em qualquer caso de compra mediante pronta entrega, independente
do valor.
6.1. Nesses casos, o instrumento de contrato poderi ser substitmdo por outros instrumentos H3beis como cartacontrato, nota de empenho de despesa e autorizapao de compra. Todavia, nesses instrumentos, ou em
documentos anexo a eles, devem vir previstas as clausulas essenciais da contratapao, exigfveis no artigo 55 da Lei
n2 8.666/93, tais como: prazo de pagamento; local de entrega; obrigapoes da contratada e da contratante; casos
de rescisao contratual, dentre outras pertinentes.)
6.2. A contratapao com o fornecedor registrado observara a classificapaosegundo a ordem da ultima proposta
apresentada durante a fase competitiva da licitapao que deu origem a presente ata e sera formalizada mediante
(a] instrumento contratual; b) emissao de nota de empenho de despesa; c) autorizapao de compra; ou b)
f Aislaado de forma dlqllal pot
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descrever outro instrumento similar], conforme disposto no artigo 62 da Lei ns 8.666/93, e obedecidos os
requisites pertinentes do Decreto Municipal que regulamento o Registro de Prefo ne 039, de 26/01/2017.
6.3. 0 orgao convocara a fornecedora com prefo registrado em Ata para, a cada contratafao, no prazo de 03
(tres] dias uteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou, b] assinar o
Contrato], sob pena de decair do direito a contratafao, sem prejuizo das sanfoes previstas no Edital e na Ata de
Registro de Prefos.
6A Esse prazo podera ser prorrogado, por igual penodo, por solicitafao justificada do fornecedor e aceita pela
Administrapao.
6.5. Previamente a formalizapao de cada contratapao, o Municfpio realizara consulta a regularidade fiscal da
Contratada para identificar possivel proibipao de contratar com o Poder Publico e verificar a manutenpao das
condipoes de habilitapao.
6.6. A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condipoes contratuais, os acrescimos ou supressoes
contratuais que se fizerem necessarios, ate o limite de 25% (yinte e cinco por cento] do valor inicial atualizado
do contrato.
6.7. £ vedada a subcontratapao total do objeto do contrato.
6.8. A Contratada devera manter durante toda a execupao do contrato, em compatibilidade com as obrigapoes
assumidas, todas as condipoes de habilitapao e qualificapao exigidas na licitapao.
CLAUSULA SETIMA - DA VIG&NCIA DA CONTRATACAO
Cada contrato firmado com o fornecedor tera vigencia de ate 12 (doze] meses, observado a vigencia do
7.
credito orpamentdrio, admitindo-se a prorrogapao diante do proposito de atendimento do interesse publico pela
nao interruppao do servipo de fornecimento do medicamento a populapao.
CLAUSULA OITAVA - DO PREfO
8. 0 prepo dos servipos contratados podera ser reajustado anualmente, na oportunidade da prorrogapao do
contrato, com base na variapao do Indice Nacional de Prepos ao Consumidor - INPC, divulgado pelo IBGE, ou
por outro indicador que venha a substituf-lo.
CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAPOES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
9. As obrigapoes do contratante e da contratada sao aquelas previstas, respectivamente, nas Sepoes "DA
OBRIGApAO DO CONTRATADO" e “DA OBRIGApAO DO CONTRATANTE" do edital.
CIAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO E CRITERIO DE ACElTApAO DO OBJETO
10. Os bens serao recebidos na forma do item "DO RECEBIMENTO PROV1S6RIO E DEFINITIVO" do edital.
CLAUSULA DfcCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO
11.0 pagamento dar-se-d na forma do item "DO PAGAMENTO" do edital.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUpAO DO CONTRATO
12.A fiscalizapao da contratapao sera exercida por um representante da Administrapao, ao qua! competira
dirimir as duvidas que surgirem no curso da execupao do contrato, e de tudo dara ciencia a Administrapao.
12.1. A fiscalizapao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeipoes tecnicas, vicios redibitorios,
ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrencia desta, nao implica em
corresponsabilidade da Administrapao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n9
8.666/93.
FERNANDO RiBE!RO\S.D^!^^’■l‘”,
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0 fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorrencias relacionadas com a execufao do
12.2.
contrato, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando
o que for hecessario a regularizafao das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providencias cabfveis.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRA^OES E DAS SAMBOES ADMINISTRATIVAS
13.A apurafao e aplica?ao de san^oes dar-se-a na forma da Sefao "DAS SAN£OES” do edital.
CLAUSULA DECIMA QUARTA • DAS DISPOSICOES GERAIS
14. Sera anexada a esta Ata cdpia do Termo de Referenda.
14.1. Integram o Edital, independentemente de transcrifao, a Ata de Registro de Pre?os, o Termo de Referencia e
a proposta da empresa.
14.2. Nos casos omissos aplicar-se-ao as disposi^oes constantes da Lei nQ 10.520/02, do Decreto Municipal que
regulamento o Registro de Pre$o nQ 039, de 26/01/2017, da Lei Complementar n- 123/06, e da Lei n- 8.666/93,
subsidiariamente.
14.3. O foro para dirimir questoes relativas a presente Ata sera o da Cidade de Nazare, com exclusao de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
Muniz Ferreira, 25 de Agosto de 2022

•RREIRA
•MUNtCIl
ileno Pereira dos Santos
mnia 597.084.505-10
RG 05.672.898-00
Prefeito

FERNANDO RIBEIRO^SS.0tielEiJdSfl,,alpor
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F. RIBEIRO BRITO EPP
CNPJ N°: 19.913.591/0001-16
REPRESENTADO PELO SR. FERNANDO RIBEIRO BRITO - RG: 03.556.503-98 - CPF:
326.008.285-91.

TESTEMUNHAS:
NOME:
0^2..65-S-OS
CPF:
NOME:
CPF:
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PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 181/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 156/2022
CREDENCIAMENTO Nº 003/2022
Objeto

O presente contrato tem como objeto a contratação de DANIEL DOS
TECLADOS, para apresentações musicais no dia 08/09/2022,
compondo parte das festividades neste Município.

Pessoa Física:
CPF:
Valor
Vigência
Fundamento Legal
Dotação Orçamentaria

DANIEL SACRAMENTO OLIVEIRA
770.764.515-49
R$ 533,33 (quinhentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).
12 (doze) meses
Lei 8666/93
Unidade
Atividade
Elemento
4005

3.3.9.0.39.00.00/3.3.9.0.36.00.00

04
Muniz Ferreira, 08 de setembro de 2022
Gileno Pereira dos Santos
Prefeito Municipal

Fonte
00/42
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