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VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos vinte e dois dias do mes de setembro de dois mil e vinte e dois, 0 MUNICIPIO DE MUNIZ FERREIRA,
pessoa jun'dica de direito publico interno, inscrita no CNPJ 13.796.461/0001-64, com sede
administrativa Prefeitura Municipal na Pra^a 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 n9 10.520/02, do Decreto Municipal que regulamento o Registro de Pre^o ns 039, de
26/01/2017; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei ns 8.666/93, e as demais nomas legais correlatas,
m face da classifica^ao das propostas apresentadas no Pregao Eletronico n9 052/2022-SRP, conforme
Ata homologada em 22/09/2022, resolve REGISTRAR OS PRE£OS para a eventual contratafao dos itens
a seguir eiencados, conforme espedfica^oes do Termo de Referencia, que passa a fazer parte integrante
desta, tendo sido, os referidos prefos, oferecidos pela empresa BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE
MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o ne 40.690.097/0001-26, com sede na Av. Ville,
3353, Qd 57, Lt 06, Lot Moinho dos Ventos Goiania-GO, CEP 74.371-580, neste ato representada pelo Sr.
Marcelo Evangelista de Oliveira, portador da Cedula de Identidade n9 3426342 SSP/GO e CPF n9
857.158.241-68, cuja proposta foi classificada no certame.

CLAUSULA PR1MEIRA- DO OBJETO
1.1 0 objeto desta Ata 6 o Registro de Prefos para Contratafao de empresa para future e eventual
aquisifao de materiais eletricos e materiais para atender a demanda da Secretaria Municipal de
Transporte e Servi^os Publicos deste munidpio, na modalidade pregao eletronico para registro de
prefos, conforme especifica96es constantes do edital e seus anexos e quantidades estabelecidas
abaixo:
LOTE 03

ITEM
1
2
3

DESCRICAO
CABO FLEXfVEL
1.5MM
CABO FLEXfVEL
2.5MM
CABO FLEXIVEL
4MM

UNID

QNT

unitArio

VALOR
TOTAL

MARCA

ROLO

100

R$ 80,64

R$ 8.064,00

KABEL

ROLO

100

R$ 151,13

R$ 15.113,00

KABEL

ROLO

50

R$ 231,14

R$ 11.557,00

KABEL

VALOR
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CABO FLEXfVEL
KABEL
ROLO
50
R$ 328,93
RS 16.446,50
6MM
CABO FLEXIVEL
KABEL
ROLO
5
20
R$ 546,60
R$ 10.932,00
10MM
CABO FLEXIVEL
KABEL
6
ROLO
20
R$ 901,35
R$ 18.027,00
16MM
CABO PARALELO
7
ROLO
10
R$ 156,21
R$ 1.562,10
KABEL
1.5MM
CABO PARALELO
8
KABEL
ROLO
10
R$ 487,68
R$ 4.876,80
2.5MM
TOTAL R$ 86.578,40 [oitenta e seis mi , quinhentos e setenta e oito reals e quarenta centavos).
4

1.2. A existencia de prepos registrados nao obriga a Administrapao a firmar as contratapoes que deles
poderao advir, facultando-se a realizapao de licitapao especifica para a contratapao pretendida, sendo
assegurada ao beneficiario do Registro a preferencia de fornecimento em igualdade de condipoes.
clAusula SEGUNDA

- DOS orgAos participantes

2.0 orgao gerenciador sera a Secretaria Municipal de Transporte e Servipos Publicos.
2.2. Podera utilizar-se da Ata de Registro de Prepos, ainda, qualquer orgao ou entidade da Administrapao
que nao tenha participado do certame, mediante previa anuencia do orgao gerenciador, desde que
devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condipoes e as regras estabelecidas
no Decreto Municipal que regulamento o Registro de Prepo ne 039, de 26/01/2017, e na Lei n9 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 obrigapdes anteriormente assumidas.
As aquisipoes ou contratapoes adicionais a que se refere este item nao poderao exceder, por
2.4.
orgao ou 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 quintuplo do quantitativo
2.5.
de cada item registrado na ata de Registro de Prepos para o orgao gerenciador e orgaos 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 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 vigencia da ata de registro de prepos
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3. A Ata de Registro de Prefos tera vigencia de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLAUSULA QUARTA - DA ALTERAfAO 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
n9 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 negociafoes junto aos
fornecedores.
4.1. Quando o prefo inicialmente registrado, por motive superveniente, tornar-se superior ao prefo
praticado no mercado, o orgao gerenciador devera:
4.1.1. Convocar o fornecedor visando a negociafao para redufao de pre^os e sua adequate 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:
4.3. Convocar o fornecedor visando a negociapao de prepos e sua adequapao ao praticado pelo mercado
nos termos da alinea "d" do inciso II do caput do art 65 da Lei ns 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 alea 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 devera o fornecedor comprovar e justificar as alterapoes havidas
na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variapao dos componentes dos
custos devidamente justificada.
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4.7. Na analise do pedido de revisao, dentre outros criterios, a Administrafao adotara, para verifica^ao
dos pre^os 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 deliberafao, o deferimento ou indeferimento da alterapao solicitada ser
instruida com justificativa da escolha do criterio e memoria dos respectivos calculos, para decisao da
Administra^ao no prazo de 30 (trinta] dias. Todos os documentos utilizados para a analise do pedido de
revisao de prefos serao devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos
autos processuais.
4.8. 6 vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o tramite do processo de
revisao de pre^os, estando, neste caso, sujeita as sanfdes previstas no Edital Convocatorio, salvo a
hipotese de liberafao do fornecedor prevista nesta Ata.
4.9. Nao havendo exito nas negociafoes, o orgao gerenciador devera proceder a revogagao parcial ou
total da Ata de Registro de Prefos, mediante publicafao no Diario Oficial do Municipio,
4.10. E proibido o pedido de revisao com efeito retroativo.
4.11.

Nao cabe repactuafao ou reajuste de prepos da contrata^ao.

4.12. Havendo qualquer alterafao, o orgao gerenciador encaminhara copia atualizada da Ata de
Registro de Pre^os aos orgaos participantes, se houver.
CLAUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5. 0 fornecedor terS o seu registro cancelado por despacho do orgao gerenciador, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa em processo administrative especffico, quando:
5.1. Nao cumprir as condifdes 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 Administrafao, sem justificativa aceitavel;
5.3. Sofrer sanfao prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n® 8.666, de 1993, ou no art.
7Q da Lei n2 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
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6. De acordo com o artigo 62 da Lei nfi 8.666/93, o instrumento de contrato e facultative nas licitafoes
com valor at6 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 habeis
como carta-contrato, 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
contratagao, exigiveis no artigo 55 da Lei n9 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 competitiva 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 nB 8.666/93, e obedecidos os requisites pertinentes do Decreto Municipal que regulamento o
Registro de Prego ne 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 prejuizo das sangoes previstas no
Edital e na Ata de Registro de Pregos.
6.4. Esse prazo podera ser prorrogado, por igual perfodo, por solicitagao 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 possivel 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 acrescimos ou
supressdes contratuais que se fizerem necessdrios, 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 compatibilidade com as
obrigagoes assumidas, todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao.

clAusula s£tima - DA vigGncia da contratagao
7.
Cada contrato firmado com o fornecedor tera vigencia de ate 12 (doze) meses, observado a
vigencia do credito orgamentario, admitindo-se a prorrogagao diante do proposito de atendimento do
interesse publico pela nao interrupgao do servigo de fornecimento do medicamento a populagao.
CLAUSULA OITAVA - DO PREGO
8. 0 prego dos servigos contratados podera ser reajustado anualmente, na oportunidade da
prorrogagao do contrato, com base na variagao do fndice Nacional de Pregos ao Consumidor - INPC,
divulgadospelo IBGE, ou por outro indicador que venha a substitui-lo.
CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
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9. As obrigafdes do contratante e da contratada sao aquelas previstas, respectivamente, nas Sefdes "DA
OBRIGA^AO DO CONTRATADO” e "DA OBRIGAgAO DO CONTRATANTE" do edital.
CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO E CRITERIO DE ACEITAgAO DO OBJETO
10.
Os 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 EXECU£Ao DO CONTRATO
12.
A fiscalizafao da contratafao 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
Administragao.
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,
vicios 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 n- 8.666/93.
12.2. 0 fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorrencias relacionadas com a
execu^ao 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 cabfveis.

® CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRAgOES E DAS SANgOES ADMINISTRATIVAS
13. A apurafao e aplicafao de sanyoes dar-se-a na forma da Seyao "DAS SANgOES” do edital.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSigOES GERAIS
14. Sera anexada a esta Ata copia do Termo de Referencia.
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 n9 10.520/02, do Decreto
Municipal que regulamento o Registro de Pre^o n9 039, de 26/01/2017, da Lei Complementar ns
123/06, e da Lei n9 8.666/93, subsidiariamente.
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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, 22 de setembro de 2022.
n

UNJC
LZ FERREIRA
lilrno Pm ii ,1 iln ■ "i.intni
597.084.505-10
RG 05.672.898-00
Prefeito

r

BA LUZINDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
Representante legal: Marcelo Evangelista de Oliveira
Cl: 3426342 SSP/GO
CPF n£> 857.158.241-68

TESTEMUNHAS:
v£ NOME:
• CPF:
NOME:
CPF:

/

O
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ATA DE REGISTRQ DE PRECOS W 181/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO NQ 243/2022
VALIDADE: 12 [DOZE] MESES

Aos vinte e dois dias do mes de setembro de dois mil e vinte e dois, 0 MUNICIPIO DE MUNIZ FERREIRA, pessoa
jun'dica de direito publico interno, inscrita no CNPJ 13.796.461/0001-64, com sede administrativa Prefeitura
Municipal na Pra?a ACM Junior, n9 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 05.672.89800 SSP-BA, doravante denominado CONTRATANTE, nos termos da Lei n9 10.520/02, do Decreto Municipal que
regulamento o Registro de Prefo n9 039, de 26/01/2017; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n9 8.666/93, e as
demais normas legais correlatas, m face da classificapao das propostas apresentadas no Pregao Eletronico nB
. 052/2022-SRP , conforme Ata homologada em 22/09/2022, resolve REGISTRAR OS PRECOS para a eventual
contrata^ao dos itens a seguir elencados, conforme especifica?6es do Termo de Referenda, que passa a fazer parte
integrante desta, tendo sido, os referidos prefos, oferecidos pela empresa JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA,
inscrita no CNPJ sob o n9 47.053.754/0001-73, com sede na Rua Allan Kardeck, 227, Centro, Santo Antonio de
Jesus - BA, neste ato representada pelo Sr. Edvaldo Santos Veiga, portador da Cedula de Identidade n9 385250622
SSP/BA e CPF n9 391.760.535-04, cuja proposta foi classificada no certame.

CLAUSULA primeira- do objeto
1.1 0 objeto desta Ata e o Registro de Prefos para Contratagao de empresa para future e eventual aquisipao de
materials eletricos e materials para atender a demanda da Secretaria Municipal de Transporte e Servipos
Publicos deste muniefpio, na modalidade pregao eletronico para registro de prepos, conforme especificapoes
constantes do edital e seus anexos e quantidades estabelecidas abaixo:
LOTE 01
ITEM

DESCRI£AO

UNID

QNT

1

lAmpadas
metAlicade 70
lAmpadas
METALICA DE 150
lAmpadas
METALICADE 250
lAmpadas
METALICADE 400
lAmpadas
metAlicade 1000
lAmpadas de led
DE 9 VOLTS
lAmpadas de led
DE 12 VOLTS

UND

2
3
4
5
6
7

VALOR
TOTAL
R$ 7.500,00

MARCA

300

VALOR
unitArio
R$ 25,00

UND

300

R$ 29,00

R$ 8.700,00

NITROLUX

UND

200

R$ 33,00

R$ 6.600,00

NITROLUX

UND

100

R$ 38,00

R$ 3.800,00

NITROLUX

UND

30

R$ 140,00

R$ 4.200,00

NITROLUX

UND

100

R$ 5,00

R$ 500,00

G-L1GHT

UND

100

R$ 6,00

R$ 600,00

G-LIGHT
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8

LAMPADAS DE LED
UND
100
R$ 27,00
DE 35 VOLTS
9
LAMPADAS DE LED
UND
500
R$ 16,00
DE 30 VOLTS
10
UND
500
R$ 36,00
LAMPADAS DE LED
DE 50 VOLTS
11
UND
LAMPADAS DE LED
100
R$ 63,00
DE 100 VOLTS
TOTAL: R$ 66.900,00 (sessenta e seis mil e novecentos reals).

R$ 2.700,00
R$ 8.000,00

BLACK+DE
CKER
NITROLUX

R$ 18.000,00

KIAN

R$ 6.300,00

EMPALUX

LOTE 02

ITEM

DESCRICAO

UNID

QNT

VALOR
unitArio

VALOR TOTAL MARCA

1

REATOR VAPOR DES6DIO
DE 70 DE QUALIDADE

UND

100

R$ 33,00

R$ 3.300,00

NEW KING

2

REATOR DE VAPOR DE
SODIO DE 150 QUALIDADE

UND

100

R$ 51,00

R$ 5.100,00

NEW KING

3

REATOR DE VAPOR DE
StiDIO DE 250 QUALIDADE

UND

100

R$ 64,00

R$ 6.400,00

NEW KING

4

REATOR DE VAPOR DE
SODIO DE 400 QUALIDADE

UND

50

R$ 49,00

R$ 2.450,00

NEW KING

5

REL£ HOW DE QUALIDADE

UND

300

R$ 9,70

R$ 2.910,00

DECORLUX

6

RELt 220W DE QUALIDADE

UND

1000

R$ 9,93

R$ 9.930,00

DECORLUX

7

BASE TOMADA PARA REL&

UND

300

R$ 9,70

R$ 2.910,00

EXATRON

TOTAL: R$ 33.000,00 [trinta e tres mil reais).

LOTE 05
ITEM

descricAo

UNID

QNT

VALOR
unitArio

VALOR TOTAL

MARCA

1

TOMADA MACHO DE10

UND

100

R$ 3,90

R$ 390,00

TRAMONTINA

2

TOMADA MACHO DE20

UND

100

R$ 4,50

R$ 450,00

TRAMONTINA

3

TOMADA FfiMEA DE10

UND

100

R$ 3,90

R$ 390,00

TRAMONTINA

4

TOMADA FeMEA DE20

UND

100

R$ 3,90

R$ 390,00

TRAMONTINA
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5

TOMADA SIMPLES 10A

UND

200

R$ 7,25

R$ 1.450,00

TRAMONTINA

6

TOMADA DUPLA

UND

150

R$ 11,00

R$ 1.650,00

TRAMONTINA

7

TOMADA 20A

UND

100

R$ 9,00

R$ 900,00

TRAMONTINA

8

INTERRUPTOR SIMPLES

UND

200

R$ 6,00

R$ 1.200,00

TRAMONTINA

9

INTERRUPTOR DUPLO

UND

100

R$ 10,00

R$ 1.000,00

TRAMONTINA

10

INTERRUPTOR TRIPLO

UND

100

R$ 17,00

R$ 1.700,00

TRAMONTINA

R$ 210,00

R$ 630,00

MARLUVA

R$-210,00

R$840;00-

MARLUVA

LUVAISOLANTE DE ALTA
TENSAO DE BORRACHA COM
UND
3
11
COBERTURA, CLASSE 2,320A26KV (LONGA]
LUVA ISOLANTE LONGA DE
BAIXA TENSAO DE BORRACHA
12
UND; • 4
COM COBERTURA, CLASSE 3 500 KV
TOTAL: R$ 10.990,00 (dez mil novecentos e noventa reals].

LOTE 06

ITEM
1
2

DESCRI£AO
CHIP LED SOW P/
iLUMINARIA
BUVOLT
luminAria
ABERTA E27

,

UNID

QNT

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

MARCA

UND

200

R$ 9,00

R$ 1.800,00

ARCO IRIS LED

UND

200

R$ 35,00

R$ 7.000,00

OLIVO

3

luminAria
ABERTA E40

UND

200

R$ 65,50

R$ 13.100,00

OLIVO

4

LUMINARIA LED
150

UND

100

R$ 240,00

R$ 24.000,00

PRISMA LED

UND

100

R$ 330,00

R$ 33.000,00

PRISMA LED

5

luminAria led
200

TOTAL: R$ 78.900,00 (setenta e oito mil e novecentos reals}.

LOTE 07

ITEM
1

descricao
CINTO P/ ELETRICISTA
PARAQUEDISTA

UNID

QNT

VALOR
unitArio

VALOR
TOTAL

MARCA

UND

2

R$ 163,00

R$ 326,00

DEGOMASTER
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2

ALICATE UNIVERSAL
REFORgADO, DE QUALIDADE

UND

1

R$ 45,00

R$ 45,00

TRAMONTINA

3

ESCADA DE FIBRA7.20M

UND

1

R$ 1.150,00

R$ 1.150,00

SINTESE

4

ESCADA DE ALUMINIO 9
DEGRAUS

UND

2

R$ 280,00

R$ 560,00

SBA

5

ESCADA UNIVERSAL COM 20
DEGRAUS

UND

1'

R$950,00

R$ 950,00

SBA

6

CRAVE PARA BIELA
COMBINADA DE 8 A 32MM

UND

2

R$ 260,00

R$ 520,00

TRAMONTINA

7

ESCADA DE ABRIR E FECHAR DE
ALUMINIO 7 DEGRAUS

UND

5

R$ 249,00

R$ 1.245,00

SBA

8

bastAo

UND

1

R$ 800,00

R$ 800,00

ENERGY

9

ALICATE AMPERIMETRO ET3960

UND

2

TELESCOPICO

R$ 647,00 R$ 1.294,00

EWORKER

TOTAL: R$ 6.890,00 [seis mil, oitocentos e noventa reals].

LOTE 08

DESCRI£AO

UNID

QNT

VALOR
ONlTARIO

VALOR
TOTAL

MARCA

1

BOCAL DELOUCAE27

UND

200

R$ 3,00

R$ 600,00

DEC0RLUX

2

BOCAL DE LOUgA E40

UND

100

R$ 5,50

R$ 550,00

DECORLUX

3

BOCAL COM RABICHO E27
PRETO

UND

200

R$ 2,74

R$ 548,00

RADIAL

4

PLAFON DE LOUgA

UND

300

R$ 5,00

R$ 1.500,00

ENERLUX

ITEM

PARAFUSO PARA RACK DE
BRAGA PARA POSTE DE
ILUMINAgAO PUBLICA 3QCM
PARAFUSO PARA RACK DE
BRACA PARA POSTE DE
ILUMINACAO PUBLICA 2QCM
PARAFUSO PARA RACK DE
BRACA PARA POSTE DE
ILUMINAgAO PtJBLICA 15CM

UND

200

R$9,00

R$ l;800i00'

OLIVO

UND

250

R$ 10,00

R$ 2.500,00

OLIVO

UND

250

R$-6,00

R$ 1.500,00

OLIVO

8

LUVA VAQUETA CURTA

UND

10

R$ 20,00

R$ 200,00

ZANEL

9

LUVA VAQUETA LONGA

UND

10

R$ 22,00

R$ 220,00

ZANEL

10

LUVA DE ALTA 34CV

UND

2

R$ 11,00

R$ 22,00

ORION

5

6

7

■
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11

FITAISOLANTE DE
QUALIDADE COM 20 METROS

UND

100

R$ 4,00

R$ 400,00

DECORLUX

12

FITA ALTA PRESSAO GRANDE

UND

30

R$ 20,00

R$ 600,00

3M

13

BASTAO TELESCOPICO

UND

1

R$ 550,00

R$ 550,00

ENERGY

TOTAL: R$ 10.990,00 (dez mil novecentos e noventa reais).

VALOR TOTAL: R$ 207.670,00 (duzentos e sete mil, seiscentos e setenta reais].
1.2. A existencia de pre^os registrados nao obriga a Administrafao a firmar as contrata?6es que deles poderao
adyir, ■facultando-se a realizafao de- lieitafao especifica. para a contratafao 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 Transporte e Senripos Ptiblicos.
2.2. Podera utilizar-se da Ata de Registro de Prepos, ainda, qualquer orgao ou entidade da Administrapao que nao
tenha participado do certame, mediante previa anuencia do orgao gerenciador, desde que devidamente justificada
a vantagem e respeitadas, no que couber, as condipoes e as regras estabelecidas no Decreto Municipal que
regulamento o Registro de Prepo n9 039, de 26/01/2017, e na Lei n9 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.
2.4.
As aquisipoes ou contratapoes 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 Prepos.
As adesoes a ata de Registro de Prepos sao limitadas, na totalidade, ao quintuple do quantitativo de cada
2.5.
item registrado na ata de Registro de Prepos para o 6rgao gerenciador e orgaos 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 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 clSusulas contratuais, em relapao as
suas proprias contratapoes, informando as ocorrencias ao orgao gerenciador.

clAusula terceira - davig£ncia da ata de registro de prepos
3. A Ata de Registro de Prepos tera vigencia de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

clAusula

QUARTA- DA ALTERACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
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4.0 prefo registrado podera ser revisto nos termos da almea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n2 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 negociafoes 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 a.negociapap 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:
4.3. Convocar o fornecedor visando.a negociapao de prepose sua adequapao.aopraticado.pelo mercado nos termos
da almea "d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei n9 8.666/93, quando cabfvel, 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 alea 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 motivos e
comprovantes apresentados; e
4.5. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociapao, quando cabfvel.
4.6. A cada pedido de revisao de prepo devera 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 an^lisedo pedido de revisao, dentre outrps criterios, a Administrapao.adotara, para.verificapao dos prepos
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 deliberapao,
o deferimento ou indeferimento da alterapao solicitada ser instrufda 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 an^lise do pedido de revisao de prepos serao devidamente autuados, rubricados e
numerados, sendo parte integrante dos autos processuais.
4.8. £ vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o tramite do processo de revisao de
prepos, estando, neste caso, sujeita as sanp5es previstas no Edital Convocatorio, salvo a hipotese de liberapao do
fornecedor prevista nesta Ata.
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4.9. Nao havendo exito nas negotiates, o orgao gerenciador devera proceder a revogaf ao partial ou total da Ata
de Registro de Prefos, mediante publicafao no Diario Oficial do Municipio,
4.10.6 proibido o pedido de revisao com efeito retroativo.
4.11.Nao cabe repactuagao ou reajuste de pregos da contratagao.
4.12.Havendo qualquer alteragao, o orgao gerenciador encaminhara copia atualizada da Ata de Registro de Pregos
aos drgaos 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 ciimprir as condigdes da Ata de Registro de Pregos;
5.2. Nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou nao assinar o contrato, no prazo
estabelecido pela Administragao, sem justificativa aceitSvel;
5.3. Sofrer sangao prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n2 8.666, de 1993, ou no art. 7s da Lei n2
10.520, de 2002;
5.4. 0 cancelamento do Registro de Pregos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
forga 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, 0 orgao gerenciador comunicara o cancelamento do registro do fornecedor
aos orgaos participantes, se houver.
CLAUSULA SEXTA - DA CONTRATAGAO COM OS FORNECEDORES
6. De acordo com 0 artigo 62 da Lei ne 8.666/93, o instrumento de contrato e facultative nas licitagoes 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, 0 instrumento de contrato podera ser substituldo por outros instrumentos habeis como cartacontrato, nota de empenho de despesa e autorizagao de compra. Todavia, nesses instrumentos, ou em documentos
anexo a eles, devem vir previstas as clausulas essenciais da contratagao, exigiveis no artigo 55 da Lei ns 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 0 fornecedor registrado observarS a classificagaosegundo a ordem da ultima proposta
apresentada durante a fase competitiva da licitagao que deu origem a presente ata e serS formalizada mediante
(aXinstrumento contratual; b3 .emissao de.n0ta de empenho de despesa; c] autorizagao de compra; ou b),descrever
outro instrumento similar), conforme disposto no artigo 62 da Lei n2 8.666/93, e obedecidos os requisites
pertinentes do Decreto Municipal que regulamento 0 Registro de Prego n9 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 prejuizo das sangoes previstas no Edital e na Ata de Registro de
Pregos.
6.4. Esse prazo podera ser prorrogado, por igual perfodo, por solicitagao justificada do fornecedor e aceita pela
Administragao.
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6.5. Previamente a formaliza^ao de cada contrata^ao, o Munidpio realizara consulta a regularidade fiscal da
Contratada para identificar possfvel proibi?ao de contratar com o Poder Publico e verificar a manutenfao das
condifdes de habilitafao.
6.6. A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condifoes contratuais, os acrescimos ou supressoes
contratuais que se fizerem necessarios, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 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 execupao do contrato, em compatibilidade com as obrigapSes
assumidas, todas as condipoes de habilitapao e qualificapao exigidas na licitapao.
CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA DA CONTRATA£AO
Cada contrato firmado com o fornecedor tera vigencia de ate 12 (doze) meses, observado a vigencia do
7.
credito orpamentario, 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 PRECO
8. 0 prepo dos servipos contratados podera ser reajustado anualmente, na oportunidade da prorrogapao do
. contrato, com base na variapao do Indiee National-de Prepos ao Consumidor - INPC, divulgado pelo IBGE, ou
por outro indicador que venha a substituMo.
CLAUSULA NONA - DAS OBRIGA£OES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
9. As obrigapoes do contratante e da contratada sao aquelas previstas, respectivamente, nas Sepoes "DA
OBRIGAgAO DO CONTRATADO" e ''DA OBRIGAfAO DO CONTRATANTE" do edital.
CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO E CRITERIO DE ACEITA^AO DO OBJETO
10.0s bens serao recebidos na forma do item "DO RECEBIMENTO PROVISORY 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 EXECUfAO DO CONTRATO
12. A fiscalizapao da contratapao sera exercida por um representante da Administrapao, ao qual competira dirimir
as dtividas que surgirem no curso da execupao do contrato, e de tudo dara ciencia a Administrapao.
A fiscalizapao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive
12.1.
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 ns
8.666/93.
0 fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorrencias relacionadas com a execupao do
12.2.
contrato, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando
o que for necessario a regularizapao das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providencias cabfveis.
EDVALDO
CNPJ: 13.796.461/0001- 64 Pra?a 30 de Julho, n° 168, Centro
Muniz Ferreira /BA - CEP: 44.575-000

rss.srsr"'
DOS
SANTOS /
VEIGAJ9176^__
053504/

isKSr*"
sE

8

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QJZFQKYZMZA4OEZDRJEZOE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
25 de Outubro de 2022
17 - Ano X - Nº 1947

Muniz Ferreira

&

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
Governo Municipal

MU MiC(I>IO OE

MUNIZ FERREIRA
nossa

t ecoa,

mossa

cenrr.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRA£OES E DAS SANfOES ADMINISTRATIVAS
13.A apurafao e aplica^ao de sanfoes dar-se-a na forma da Sefao "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 transcripao, a Ata de Registro de Prepos, o Termo de Referencia e
a proposta da empresa.

u

14.2. Nos casos omissos aplicar-se-ao as disposipoes.constantes da Lei n9 10.520/02, do Decreto Municipal que
regulamento o Registro de Prepo n2 039, de 26/01/2017, da Lei Complementar n2 123/06, e da Lei n2 8.666/93,
subsidiariamente.
14.3. 0 foro para dirimir questoes relativas a presente Ata ser5 o da Cidade de Nazare, com exclusao de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

Muniz Ferreira, 22 de setembro de 2022.
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Representante legal: Edvaldo Santos Veiga
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ATA DE REGISTRO DE PRE^QS N9 183/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 243/2022
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos vinte e dois dias do mes de setembro de dois mil e vinte e dois, 0 MUNICIPIO DE MUNIZ FERREIRA,
pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no CNPJ 13.796.461/0001-64, com sede administrativa
Prefeitura Municipal na Pra^a ACM Junior, n9 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 ne 039, de 26/01/2017; aplicandose, subsidiariamente, a Lei n- 8.666/93, e as demais normas legais correlatas, m face da classificafao das
propostas apresentadas no Pregao Eletronico ns 052/2022-SRP , conforme Ata homologada em
22/09/2022, resolve REGISTRAR OS PRE£OS 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 EL^TRICA LUZ COMERC1AL DE MATERIAIS ELl^TRICOS EIRELIEPP, inscrita no CNPJ sob o n9 00.226.324/0001-42, com sede na Rua R-5, N9 140, Qd. R-9, Lt. 19, Setor Oeste,
Goiania - Goias, CEP: 74.125.070, neste ato representada pelo Sr. Maraja Serafim de Sousa, portador da
Cedula de Identidade n9 2952.119 SSP/GO e CPF n9 591.077.151-53, cuja proposta foi classificada no
certame.

CLAUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO

1

1.10 objeto desta Ata e o Registro de Prefos para Contrata^ao de empresa para future e eventual aquisifao
de materials eletricos e materiais para atender a demanda da Secretaria Municipal de Transporte e
Services Publicos deste municipio, na modalidade pregao eletronico para registro de pre^os, conforme
especificafdes constantes do edital e seus anexos e quantidades estabelecidas abaixo:

ITEM

DESCRigAO

UNID

QNT

VALOR
unitArio

VALOR
TOTAL

MARCA

1

BRAVOS RETO GALVANIZADO DE
1M

UND

300

R$ 24,23

R$ 7.269,00

JRC

2

BRACOS RETO GALVANIZADO DE
1.5M

UND

300

R$ 29,27

R$ 8.781,00

JRC

3

BRAVOS RETO GALVANIZADO DE
2M

UND

300

R$ 37,15

R$ 11.145,00

JRC

TOTAL: R$ 27.195,00 (vinte e sete mil, cento e noventa e cinco reais).
1.2. A existencia de prefos registrados nao obriga a Administragao a firmar as contratefoes que deles poderao
advir, facultando-se a realizafao de licita?ao especifica para a contratayao pretendida, sendo assegurada ao
beneficiario do Registro a preferencia de fomecimento em igualdade de condifoes.
CNPJ: 13.796.461/0001- 64 Pra^a 30 de Julho, n° 168, Centro
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CLAUSULA SEGUNDA - DOS ORGAOS PARTICIPANTES
2. 0 orgao gerenciador sera a Secretaria Municipal de Transporte e Services Publicos.
2.2. Poder& utilizar-se da Ata de Registro de Pre?os, ainda, qualquer orgao ou entidade da Administrafao que
nao tenha participado do certame, mediante previa anuencia do orgao gerenciador, desde que devidamente
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condi^oes e as regras estabelecidas no Decreto
Municipal que regulamento o Registro de Pre?o ns 039, de 26/01/2017, e na Lei n2 8.666/93.
;

2.3. Cabera ao fomecedor beneficiario da Ata de Registro de Prefos, observadas as conduces nela
estabelecidas, optar pela aceita^ao ou nao do fornecimento, desde que este fomecimento nao prejudique as
obriga^oes anteriormente assumidas.
2.4.
As aquisifoes ou contrata?6es 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 Prefos.
As adesoes a ata de Registro de Pregos 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 cobran^a do
cumprimento pelo fornecedor das obrigafoes contratualmente assumidas e a apiica^ao, observada a ampla
defesa e o contraditorio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais,
em relapao 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 Prefos tera vigencia de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
CLAUSULA QUARTA - DA ALTERACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRE^OS
4. 0 pre£o registrado podera ser revisto nos termos da alinea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n9
8.666/93, em decorrencia de eventual redu^ao dos pre^os praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
dos bens registrados, cabendo ao orgao gerenciador promover as negociafoes junto aos fomecedores.
4.1. Quando o pre^o inicialmente registrado, por motive superveniente, tomar-se superior ao pre^o
praticado no mercado, o orgao gerenciador devera:
4.1.1. Convocar o fornecedor visando a negociafao para redufao de prefos e sua adequate ao praticado pelo
mercado;
4.1.2. Frustrada a negociafao, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro, sem
aplica^ao de penalidade;
CNPJ: 13.796.461/0001- 64 Prasa 30 de Julho, n° 168, Centro
Muniz Ferreira /BA - CEP: 44.575-000
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4.1.3. Convocar os demais fomecedores visando igual oportunidade de negoria^ao, observada a ordem de
classificafao original do certame.
4.2. Quando o prefo 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 prepos e sua adequapao ao praticado pelo mercado nos
termos da alinea "d" do inciso II do caput do art 65 da Lei ne 8.666/93, quando cabfvel, para rever o prepo
registrado em razao da superveniencia de fatos imprevisiveis, ou previsfveis, porem de consequencias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execupao do ajustado, ou, ainda em caso de forpa maior, caso
fortuito ou fato do pnncipe, configurando alea 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 fomecedores para assegurar igual oportunidade de negociapao, quando cabfvel.
4.6. A cada pedido de revisao de prepo devera o fornecedor comprovar e justificar as aiterapoes 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 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 deliberapao, o deferimento ou indeferimento da alterapao solicitada ser instrufda com justificativa
da escolha do criterio e memoria dos respectivos dilculos, 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 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 Munidpio,
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

CNPJ: 13.796.461/0001- 64 Pra^a 30 de Julho, n° 168, Centro
Muniz Ferreira /BA - CEP: 44.575-000
3

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QJZFQKYZMZA4OEZDRJEZOE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
25 de Outubro de 2022
21 - Ano X - Nº 1947

Muniz Ferreira

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
Governo Municipal

MUKICfPiO OE

MUNIZ FERREIRA

N O s S A T E 0 O A . fi O 5 S A ^ t N 7 t

5.0 fornecedor tera o seu registro cancelado por despacho do orgao gerenciador, assegurado o contraditorio
e a ampla defesa em processo administrativo especificoj quando:
5.1. Nao cumprir as condifoes 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 Administrafao, sem justificativa aceitavel;
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 7e da
Lei n9 10.520, de2002.
5.4. 0 cancelamento do Registro de Pre^os 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 contratacAo com os fornecedores
6. De acordo com o artigo 62 da Lei n9 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 substitufdo por outros instrumentos habeis 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 contratafao, exigfveis no artigo 55
da Lei n9 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 contratapao com o fornecedor registrado observara a classificafaosegundo a ordem da ultima
proposta apresentada durante a fase competitiva da licitagao 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 n9 8.666/93,
e obedecidos os requisites pertinentes do Decreto Municipal que regulamento o Registro de Pre^o ns 039, de
26/01/2017.
6.3. O orgao convocara a fomecedora 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 prejufzo das sangoes previstas no Edital e na Ata
de Registro de Prefos.
6.4. Esse prazo podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitafao justificada do fornecedor e aceita
pela Administra^ao.
6.5. Previamente a formalizapao de cada contrata^ao, o Municipio realizara consulta a regularidade fiscal da
Contratada para identificar possivel proibifao de contratar com o Poder Publico e verificar a manutenf ao das
conduces de habilita?ao.
6.6. A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condifoes contratuais, os acrescimos ou supressoes
contratuais que se fizerem necessarios, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento] do valor inicial
atualizado do contrato.
6.7. E vedada a subcontratafao total do objeto do contrato.
CNPJ: 13.796.461/0001- 64 Pra9a 30 de Julho, n° 168, Centro
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6.8. A Contratada devera manter durante toda a execu^ao do contrato, em compatibilidade com as obrigafoes
assumidas, todas as condifoes de habilitafao e qualifica^ao exigidas na licitafao.
CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA DA CONTRATA^AO
Cada contrato firmado com o fornecedor tera vigencia de ate 12 (doze] meses, observado a vigencia
do credito orfamentirio, admitindo-se a prorroga^ao diarite do proposito de atendimento do interesse
publico pela nao interrupfao do servi^o de fornecimento do medicamento a populate.
7.

CLAUSULA OITAVA - DO PRE£0
8. 0 pre^o dos services contratados podera ser reajustado anualmente, na oportunidade da prorrogacao do
contrato, com base na variacao do Indice Nacional de Prefos ao Consumidor - INPC, divulgado pelo IBGE,
ou por outro indicador que venha a substitui-Io.
CLAUSULA NONA - DAS OBRIGA0ES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
9. As obrigacoes do contratante e da contratada sao aquelas previstas, respectivamente, nas Secoes “DA
OBRIGAfAO DO CONTRATADO" e “DA OBRIGA£AO DO CONTRATANTE" do edital.
CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO E CRITJSRIO DE ACEITA£AO 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 EXECUCAO DO CONTRATO
12.A fiscalizacao da contratacao sera exercida por um representante da Administracao, ao qual competira
dirimir as duvidas que surgirem no curso da execucao do contrato, e de tudo dara ciencia a Administracao.
12.1. A fiscalizacao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da fomecedora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicoes tecnicas, vicios
redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrencia desta, nao implica
em corresponsabilidade da Administracao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da
Lei ne 8.666/93.
12.2. 0 fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorrencias relacionadas com a execucao
do contrato, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessario a regularizacao das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providencias cabiveis.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRA^OES E DAS SAN^OES ADMINISTRATIVAS
13.A apuracao e aplicacao de sancoes dar-se-a na forma da Secao “DAS SAN^OES" do edital.
CNPJ: 13.796.461/0001- 64 Pra^a 30 de Julho, n° 168, Centro
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSI0ES GERAIS
14. Sera anexada a esta Ata copia do Termo de Referenda.
14.1. Integram o Edita], independentemente de transcrifao, 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 Munidpal
que regulamento o Registro de Pre?o nQ 039, de 26/01/2017, da Lei Complementar n2 123/06, e da Lei n2
8.666/93, subsidiariamente.
14.3. 0 foro para dirimir questdes relativas a presente Ata sera o da Cidade de Nazare, com exclusao de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Muniz Ferreira, 22 de setembro de 2022.
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