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ATA DE RECilSTRO DE PRECOS Na 221/2023PREGAO ELETRONICO N9 059/2022-SRP
PROCESSO ADMINISTRAT1VO Ns 273/2022
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Acs quotro dins do mU de novembro de dots mil e vinte e dois, 0 MUMdPIO DE MUN.Z FERREIRA, pessoo
jun'dica de direito publico interne, inscrita no CNP| 13.796.461/0001-64, comsede adm.n.straUva Prete.tura
Municipal na Prap ACM Junior, n« 168, Centro - CEP 44.575-000 Muniz Ferreira - Bahia, representedo pelc
Prefeito Municipal, Sr. Gileno Pereira dos Santos, brasileiro, maior, casado, CPF 597.084.505-10, KG
05 672 898-00 SSP-BA, doravante denominado CONTRATANTE. nos termos da Lei n« 10.520/02. do Decreto
Municipal que regulan.ento o Kegistro de Prep n> 039, de 26/01/2017; aplicando-se, subsidiariamente, a
Lei 11° 8.666/93. e as demais normas legais correlatas, m face da classitkafao das propostas apresentadas no
Pregao Eletronico ne 059/2022-SRP. conforme Ata homologada em 04/11/2022, resolve REGISTRAR OS
PRECOS para a eventual contratafao dos itens a seguir elencados, conforme especificafoes do Termo de
■ ‘ Referenda, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos prefos, oferecidos pela empresa
UNIFORMES MENDONfA LTDA-ME, inscrita no CNP] sob o n« 14.316.957/0001-56, com se e na ua
Professor Romulo Almeida n° 122, loja, lote 17, Acupe de Brotas, Salvador - BA, CEP:
nefe f°
representada pelo Si*a Irani Viana Mendonfa, portadora da C^dula de Identidade n» 479597898 SSP/BA e
CPF n9 505.716.215*20, cuja proposta foi classificada no certame.

CLAUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
1.1 0 objeto desta Ata e o Registro de Prefos para Contratafao de empresa para future e eventual em '
servivos grdficos, visando o fomecimento de materiais da mesma natureza, personalizados com garantia
de qualidade de acordo com a demands das diversas secretarias do munidpio, na modahdade pregao
eletronico para registro de pre?os, conforme especificafoes constantes do edital e seus anexos, conforme
especificafbes constantes do Edital e quantidades estabelecidas abaixo:
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C0NFECCA0E
PINTURAEMALTO
RELEVO DE BON^
R$ 13,89
1000
UND
EM BRIM OU
1
TACTEL,COM
PINTURAS NAS
LATERAIS
confeccAo DE
CAMISA POLO EM
R$ 30,00
200
UND
2
MALHA PIQUET COM
PINTURA.
TOTAL: R$ 19.890,00 (dezaiiove mil oitocentos e noventa reals).

R$ 13.890,00

PROPRIA

R$ 6.000,00

PROPRIA

CNPJ: 13.796.461/0001- 64 Praqa 30 de Julho, nD 168, Centro
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a Administrate] a firmar as contratapes que deles poderao
1.2. A existencia de pre^os registrados nan obriga
a contrata^ao pretendida, sendo assegurada ao
advir facultando-se a realiza^ao de licitafao espeafiea para
beneficiario do Registro a preferencia de fornecimento em igualdade de condicoes.
CLAUSULA SEGUNDA - DOS ORGAOS PARTICIPANTES
2.0 orgao gerendador

sera a Secretaria Municipal de Adniinistxafao, Finanps e Planejamento.
0 ou

entidade da Administracao que

2.2.

Munidp.1 que regulamento o Registro de Pre.o n- 039, de 26/01/2017, e os Le. n- 8.666/93.
fomecedor beneficiario da Ata de Registro de Prejos, observadas as condicoes nela
2.3. Cabera ao
nao do fornecimento, desde que este fornecimento nao pre]ud.que
estabelecidas, optar pela aceitafao ou
obrigafdes anteriormente assumidas.
refere este item nao poderao exceder, par orgao ou
As aquisicoes ou eontratavdes adicionais a que se
2.4.
convocatorio e registrados na ata de
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
Registro de Pre^os.
ao limitadas, natotalidade, ao qulntuplo do quantitative de
As adesoes a ata de Registro de Prefos
' orgao gerendador e orgaos participantes,
cada item registrado na ata de Registro de Precos para a
eventualmente
aderirem.
independente donumero de orgaos nao participantes que _.

2.5.

aderir a presente ata competem os atos relatives a cobranca do
e a aplica^ao, observada a ampla
cm rela?ao as suas proprias contratapoes, informando as ocorrencias ao orgao get enciado,.
CLAUSULA TERCEIRA- DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREfOS
contar da data de sua assinatuia.
3. A Ata de Registi'o de Preps tera vigencia de 12 (doze) nieses, a

CLAUSULA QUARTA-

DA ALTERA^AO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

inidalmente registrado, por motive supervemente,
4.1. Quando o prep
praticado no mercado, o orgao gerenciador devera:

tomar-se superior ao prep

adequacao ao praticado pelo
Convocar o foniecedorvisando a negociapo para redupo de preps e sua
4.1.1.
mercado;
13.796.461/0001- 64 Pra^a 30 de Julho, n° 168, Centro
CNPJ:
Muniz Ferreira /BA - CEP: 44.575-000
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4.1.2. Frustrada a negocia^ao, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro, sem
ap]icac:ao de penalidade;
4.1.3. Convocar os denials fornecedores vlsando igual opoitunidade de negocia^ao, observada a ordem de
dassifica^ao original do certame.
4.2. Quando o preipo de mercado tornar-se superior aos prefos registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, nao puder cumprir o compromisso, o orgao gerenciador poder^:
4.3. Convocar o fornecedor visando a negociapao de prefos e sua adequa^ao ao praticado pelo mercado nos
termos da almea "d" do inciso il do caput do art. 65 da Lei n- 8.666/93, quando cabivel, para rever o preyo
registrado em razao da supei*ve]iiencia de fatos imprevisfveis, ou previsfveis, porem de consequencias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execufao do ajustado, ou, ainda em caso de forfa maior, caso
fortuito ou fato do pri’ncipe, configurando alea economica extraordinaria e extracond’atual.
4.4. Caso inviavel ou frustrada a negociafao, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a
comunica^ao ocorra antes do pedido de fornedmento, sem aplicagao da penalidade se eonfirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
4.5. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociafao, quando cabivel.
4.6. A cada pedido de revisao de pre^o devera o fornecedor comprovar e justificar as alteracdes havidas na
planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variacao dos componentes dos custos
devidamente justificada.
4.7. Na analise do pedido de revisao, dentre outros criterios, a Administrafao adotara, para verificafao dos
prefos 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 instrulda com justificativa
da escolha do criterio e memoria dos respectivos calculos, para decisao da Administrate no prazo de 30
[trintaj dias. Todos os documentos utilizados para a analise do pedido de revisao de preps serao
devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos autos processuais.
4.8. £ vedado ao contratado interromper o fomecimento enquanto aguarda o tramite do processo de revisao
de preps, estando, neste caso, sujeita as sanpes previstas no Editai Convocatorio, salvo a hipotese de
liberate do fornecedor prevista nesta Ata.
4.9. Nao havendo exito nas negotiates, o orgao gerenciador devera proceder a revogapo partial ou total
da Ata de Registro de Preps, mediante publicacao no Diario Oficial do Municlpio,
4.10. E proibido o pedido de revisao com efeito retroativo.
4.11.

Nao cabe repactuapo ou reajuste de prefos da contratato.

4.12.
Havendo qualquer alterapo, o orgao gerenciador encaminhara copia atualizada da Ata de Registro
de Prefos aos orgaos participantes, se houver.
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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CLAUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5.0 fomecedor tera o seu registro cancelado por despacho do orgao gerenciador, assegurado o contraditdrio
e a ampla defesa em processo administrativo especifico, quando:
5.1. Nao cumprir as condifoes da Ata de Registro de Pre^os;
5.2. Nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalents, ou nao assinar o contrato, no
prazo estabeleddo pela Administracao, sem justificativa aeeitavel;
5.3. Sofrer sancao prevista nos incisos III ou IV do capvtdo art. 37 da Lei ne 8.666, de 1993, ou no art. 7^ da
Lei nQ 10.520, de 2002.
5.4. 0 cancelamento do Registro de Pret;os podera ororrer por fato superveniente, deeorrente de easo
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 conmnicara o cancelamento do registro do
fomecedor aos orgaos participantes, se houver.
CLAUSULA SEXTA - DA CONTRATA(lAO COM OS FORNECEDORES
6. De acordo com o artigo 62 da Lei na 8.666/93, o instrumento de contrato e facultative nas licita^oes com
valor ate R$80.000,00 foitenta mil reaisj, 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 instrunientos Itabeis como
carta-contrato, nota de empenho de despesa e autorizacao de compra. Todavia, nesses instimmentos, ou em
documentos anexo a eles, devem vir previstas as clausulas essentials da contrata^ao, exigiveis no artigo 55
da Lei ny 8.666/93, tais como: prazo de pagamento; local de entrega; obrigafoes da contratada e da
contratante; casos derescisao contratual, dentre outras pertinentes.)
6.2. A contratat;ao com o fomecedor registrado observara a dassifica^aosegundo a ordem da dltima
proposta apresentada durante a fase competitiva da licita^ao que deu origem a presente ata e sera
formalizada mediante (_aj instrumento contratual; bj emissao de nota de empenho de despesa; cj autorizafao
de compra; ou b) descrever outro instrumento similar], conforme disposto no artigo 62 da Lei nQ 8.666/93,
e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Municipal que regulamento □ Registro de Preco ny 039, de
26/01/2017.
6.3. 0 orgao convocara a fornecedora com pre^o registrado em Ata para, a cada contratafao, no prazo de 03
[tres] dias dteis, [a] efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalence; ou, bj assinar o
Contrato), sobpena de decair do direito a contrata^ao, sem prejufzo das sanyoes previstas no Edital e na Ata
de Registro de Pre?os.
6.4. Esse prazo podera ser prorrogado, por igual periodo, par solicita^ao justificada do fomecedor e aceita
pela Administracao.
6.5. Previamente a formaliza^ao de cada contratafao, o Municipio realizara consulta aregularidade fiscal da
Contratada para identificar possivel proibi^ao de contratar com o Poder Publico e verificar a manutenfao das
condi^oes de habilita^ao.

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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A Contratada ficar^ obrigada a aceitar, nas meamaa condipfiea contrat^ais, os acrescimos ou supressoes
6.6.
fizerem necessdrios. ate o limite de 25% (yinte e cinco por cento] do valor initial
contratuais que se
atualizado do contrato.
6 7 £ vedada a subcontrataqao total do objeto do contrato.
, .
6 8 A Conti'atada devera manter durante toda a execufao do contrato, em compatrbdidade com as obngafoe
assumidas, todas as condiffies de habilitafdo e qualificafao exigidas na licitafao.
CLAUSULA SETIMA - DA VK.ENCIA DA CONTRATAfAo
fornecedor tera vigencia de ate 12 (dose) meses, obse,-vado a vigencia
Cada contrato firmado com o
prorrogafao diante do proposito de atendimento do interesse
do credito or^amentario, admitindo-se a
publico pela nSo Interrnp^o do servifo de fornedmento do medicamento a populate

7.

CLAUSULA OITAVA - DO PRE£0
dos servivos contratados podera ser reajustado anualmente, na oportunidade da prorrogafao do
8. 0 pre^o com base na variafao do Indice Nacional de Frecos ao Consum.dor - INFC, d,vu1gado pelo IBGE,
contrato,
ou por outro indicador que venha a substitui-Io.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAfOES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
da conti'atada sao aquelas previstas, respectivamente, nas Sefoes DA
9. As obrigacoes do contratante e
OBRIGACAO DO CONTRATADO" e "DA OBR1GACAO DO CONTRATANTE do edita .
CLAUSULA DfiCIMA - DO RECEBIMENTO E CR1T£R10 DE ACEITACAo DO OBJETO
10.0s bens serao recebidos na forma do item

“DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO” do edital.

CLAUSULA DECIMA PR3MEIRA - 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 contratafao sera exercida por urn representable da Administrapo, ao qual competira
dirimm as duv.das que surgirem no curso da execute do contrato e de tudo dara ~ » A“eXra
12 1
A fiscalizacao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da fo necedoia,
inchisiv^perante terceiros^por qualquer irregularidade, ainda que resultan te de
redibitorios ou emprego de material inadequado ou de quabdade inferior, e, na ocorrenua desta,
imp
ent corresponsabilidade da Admin,strafdo ou de sens agentes e prepostos, de coniornudade com o act. 70 da
L£inS “Sdo contrato anotara em regtstro proprio todas as ocorrencias reladonadas
12.2.

™

-—“-trrrjrs:: srr=t=^r.
determinando o que
.
apontamentos a autoridade competente para as providencias cab.veis.
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CLAUSULA DEC1MA TERCE1RA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
13,A apura^ao e aplicapa de sancoes dar-se-d na forma da Sepo "DAS SANgoES" do edital.
CLAUSULA DfiCIMA QUARTA - DAS DISPOSigoES GERAIS
14. Sera anexada a esta Ata copia do Termo de Referenda.
o Termo de
14.1. Integrani o Edital, independentemente de transcricao, a Ata de Registro de Preyos,
Referenda e a proposta da empresa.
14 2 Nos easos omissos aplicar-se-ao as disposii;6es constantes da Lei nQ 10.520/02, do Decreto Munidpalq
que regulamento o Registro de Hrefo n. 039, de 26/01/2017, da Lei Complementer n« 123/06, e da Le, n8.666/93, subsidiariamente.
14.3. 0 foro para dirimir questoes relatives a presente Ata seia o da Cidade de Nazare, com exclusao de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Muniz Ferreira, 04 de novembro de 2022.

tmUxft MUNiZJgRREIRA
lileno Pereira dos Santos
ePF n9 597.084.50S-10
RG 05.672.898-00
Prefeito

UNIFORMES
Asslnadodeforma digital
sncMmoMr- A
J por UNiFORMES MENDONCA
MENDONCA
;;..[tDA;',43169570001S6
LTDA:1431 695700015,dados: 2Q22.11.06 22:23:33
ft

- /
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UNIFORMES MENDONCA LTDA-ME
Representante legal: Irani Viana Mendonfa
Cl: 479597898 SSP/BA
CPFns 505.716.215-20
Contratada
TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:
NflMF:
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AT A HE REfilSTRO BE PRF.qOS Ne 220/2022
PREGAO ELETRONICO Na 059/2022-SRP
PROCESSO ADM1NISTRATIV0 Ny 273/2022
VAUDADE: 12 [DOZE] MESES

A*

dias do * d. — * « - • ** t

pessoa
administrativa Prefeitura Municipal na
nos

„« d,

,»Et0SPd,dd d™»l d»™M.a«

da Cedula de

CLAUSULA PRIME1RA- DO OBJETO
Contratafao de empresa para future e eventual em
J .1 0 objeto desta Ata e o Registro de Prefos para
natureza, personalizados com
services eraficos, visando o fornecimento de materials da mesma
,na modalidade
e seus
confonne especificafOes constantes do Edital e quantrdades estabeleadas aba>xo.
anexos,

LOTE 01

ITENS

descri^ao

UN1DADE

1

Diarios de classe Educafao
infantil. Papel 75G, com
mioto, capa em papel
couche, espiral 4X0.
Esbolso previamente
enviado.

UND

MARCA

QUANT

VALOR
unitArio

VALOR
TOTAL

JCG

R$ 12,00

R$

50

600,00

GRAFICA
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Diarios de classe
multisseriadas.
Confeccionado em papel
R$ 15,00
30
UND
75G, com mioto, capa em
2
papel couche com brilho
em espiral 4X0, Esbolso
previamente enviado
Di^riode classe Ensino
Fundamental I, papel 75G,
R$ 12,00
com mioto, capa em papel
50
UND
3
couche brilho em espiral
4X0. Esbolso previamente
enviado_______________ _
Diario de classe de
Frequenda fundamental
11, com papel 75G, com
R$ 12,00
50
UND
mioto, capa em papel
4
couche com brilho em
espiral 4X0. Esbolso
previamente enviado.
Diario de classe de
Rendimento Escolar
Fundamental II, com pape
RJ 12,00
50
UND
75G, com mioto, capa em
5
papel couche com brilho
em espiral 4X0. Esbolso
previamente enviado.____ _________ _______
TOTAL: R$ 2.850,00 (dois mil oitoceutos e cinquenta reals].

R$
450,00

JCG

GRAFICA

JCG

R$
600,00

GRAFICA

R$
600,00

GRAFICA

R$
600,00

JCG

JCG
GRAFICA

tmm
TENS

mm
1

Servifo de diagrama^ao e
desing delivro, tamanho
da folha 21X29,7
aproximadamente. Servi^o
de impressao com
encadernamento brochura
e capa mole.
Aproximadamente 100
folhas ou 200 pdginas cada
exemplar: esse numero
pode aumentar ou
diminuir a depender da
diagramav*ao

UND

120

R$ 6,50

R$

JCG

780,00

GRAFICA

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

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

JOSE CARLOS

OLNaRA:U4..a^^r
18399553.2

Sexta-feira
25 de Novembro de 2022
10 - Ano X - Nº 1971

Muniz Ferreira

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
Governo Municipal

*
•4'

"ifc

»?
zr

wv;N>C;Pi« HL

MUNIZ FERREIRA
rroRti,

3

2

ENVELOPE TIMBRADO
GRANDE, 26X 36 CM,
SULFITE 90,4X0.
Confec^ao de folderes,
Folderes em tamanho A4,
papelcouche

UND

10.000

R$ 0,94

UND

1000

R$ 0,82

R$

«:pn»c

9.400,00

JCG
GRAFICA

R$
820,00

JCG
GRAFICA

TOTAL: R$ 11,000,00 (on7e mil reals]
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CAPAS PARA PROCESSOImpresso em papel verge,
UND
tanmho 50x32cm
TOTAL: R$ 12.000,00 (doze mil reals).
1

10.000

R$ 1,20

RS
JCG
12.000,00 GRAFICA

Totalizando RS 25.850,00 (vinte e cinco nnl, oitocentos e dnquenta reals).
1.2. A existencia de pregos registrados nao obriga a Administra^ao a firmar as contrata^oes que deles
poderao advir, facultando-se a realizable) de lidta^ao especlfica para a contratacao pretendida, sendo
assegurada ao benefid^rio do Registi o a preferencia de fornedmento em igualdade de condi^oes.
CLAUSULA SEGUNDA - DOS ORCAOS PARTICIPANTES
2.0 drgao gerendador sera a Secretaria Municipal de Administrayao, Finanyas e Planejamento.
2.2. Poder^utilizar-seda Ata de RegistrodePreyos.ainda, qualquer orgaoou entidade da Administrayao
que nao tenha partidpado do certame, mediante previa anuencia do orgao 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 n2 8.666/93.
2.3. Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Preyos, observadas as condiyoes nela
estabelecidas, optar pela aceitayao ou nao do fornedmento, desde que este fornecimento nao prejudique
as obrigayoes anteriormente assumidas.
2.4.

As aquisiyoes ou contratayoes 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 Preyos.
As adesoes a ata de Registro de Preyos sao limitadas, na totalidade, ao quintuple do quantitative)
de cada item registrado na ata de Registro de Preyos para o orgao gerenciador e oi gaos participantes,
independente do numero de orgaos nao participantes que eventualmente aderirem.
2.5.
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2.6. Ao organ nao participante que aderir a presente ata competem os atos relatives a cobranfa do
cumprimento pelo fornecedor das obrigafdes contratualmente assumidas e a aplicafao, observada a
ampla defesa e o contraditorio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas
contratuaiS; em rela^ao as suas proprias contrata^des, informando as ocorrencias ao drgao gerenciador.
CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRE£OS
3. A Ata de Registro de Prefos tera vigencia de 12 (do7e] 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 almea "d’1 do inciso II do caput do art. 65 da Lei
ns 8.666/93, em decorrencia de eventual redufSo 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 inidalmente registi'ado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao pre^'o
praticado no mercado, o orgao gerenciador devera:
4.1.1. Convocar o fornecedor visando a negodafao para redugao de prefos e sua adequafao ao praticado
pelo mercado;
4.1.2. Frustrada a negociacao, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro, seni
aplicacao de penalidade;
4.1.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociacao, observada a ordem
de dassificayao original do certame,
4.2. Quando o pre?o de mercado tomar-se superior aos pre?os registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente coniprovado, nao puder cumprir o compromisso, o orgao gerenciador
podera:
4.3. Convocar o fornecedor visando a negociacao de preyos e sua adequafao ao praticado pelo mercado
nos termos da allnea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei n° 8.666/93, quando cabfvel, para rever
o pre^o registrado em razao da supervenienda de fatos imprevisiveis, ou previsiveis, poiem de
ctmsequencias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execufao do ajustado, ou, ainda em caso
de forca maior, caso fortuito ou fato do pnneipe, configurando alea economica extraoidin^ria e
extracontratual.
4.4. Caso inviavel ou frustrada a negociacao, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a
eomunicafao ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicacao da penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
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demais fornecedores paraassegurarigual oportunidade de negocia^ao, quando cabivel.

4.6. A cada pedido de revisao de prefo devera o fornecedor comprovar e justificav as altera^oes havidas
na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variafao dos componentes dos
custos devidamente justificada.
4.7. Na analtse do pedido de revisao, deotre outros criterios, a Administracao adotara, para venfica^ao
dos pre^os constantes dos demonstratives que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre
de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela
empresas
propria unidade, devendo a deliberayao, o deferimento ou indeferimento da alterayao solicitada ser
instruida com justificativa da escolha do criterio e memoria dos respectivos cakulos, para decisao da
Administrayao no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os ducumentos utilizados para a analise do pedido de
de preyos serao devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte mtegrante dos
revisao
autos processuais.
4.8. E vedado ao contratado interromper o fomerimento enquanto aguarda o tramite do processo de
revisao de preps, estando, neste caso, sujeita as sanfoes previstas no Edital Convocatorio, salvo a
hipotese de liberayao do fornecedor prevista nesta Ata.
4.9. Nao havendo exito nas negociayoes, o orgao gerenciador devera proceder a revogat;ao partial ou
total da Ata de Registro de Preyos, mediante publicayao no Diario Oficial do Munirfpio,
4.10.

E proibido o pedido de revisao com efeito retroativo.

4.11.

Nao cabe repactuacao ou reajuste de preyos da contratayao.

4.12.

Havendo qualquer alterayao, o orgao gerenciador encaminhara copia atualizada da Ata de

Registro de Preyos aos orgaos participantes, se houver.
CLAUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5. 0 fornecedor tera o seu registro cancelado por despacho do orgao gerenciador, asseguiado o
contraditdrio e a anipla defesa em processo administi'ativb especifico, quando.
5.1. Nao cumprir as condiyoes da Ata de Registro de Preyos;
5.2. Nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou nao assinar o contrato,
no prazo estabelecido pela Administrayao, sem justificativa aceitavel,
5.3. Softer sanyao prevista nos incisos 111 ou IV do caput do art. 87 da Lei n- 8.666, de 1993, ou no ait.
7- da Lei nH 10.520, de 2002.
5.4. O cancelamento do Registro de Preyos poderd ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou forya maior, queprejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados.
5.4.1. Por razoes de interesse publico;
5.4.2, A pedido do fornecedor.
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cancelamento do registro do

CLAUSULA SEXTA - DA COMRATACAO COM OS FORNECEDORES
.
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n° R ftftfi/93 o instrumento de contrato e facultativo nas licitafdes

com
independente do valor.
substituido por outros instrumentos hlbeis
de contrato podera ser
6.1. Nesses easos, o instrumento
.
autorizav'ao de compra. Todavia, nesses
como carta-contrato, nota de empenho de despesa e
clausulas essenciais da
instrumentos ou em doamientos anexo a eles, devem vir previstas as
contratacSo exigfveis no artigo 55 da Lei n® 8.666/93, ta1S como: prazo de pagamento; local de entreg ,
ohSsiT^tada e da contrite; cases de rescisao contratual. dentre outras pertmentes
6 2 A contratafao com o fornecedor registrado observara a dassilicataosegundo a ordem da ultrai
prapost^apresentada durante a fase competitiva da lidtafao que deu origem a presente ata e se, a
formalizada mediante [a] instrumento contratual; bj emissao de nota de empenho de despesa )
autmia ao de compra; on b) descrever outro instrumento similar), conforme disposto no arbgo 6 da
8 666/93, e obededdos os requisites pertinentes do Decreto Municipal que regulamen o
Lei nQ
Registro de Pre^'o n- 039, de 26/01/2017.
prefo registi'ado em Ata para, a cada contratafao, no prazo
6.3. O orgao convoeara a fornecedora com
da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou, b)
de 03 [tr£s] dias uteis, (a] efetuar a retirada
:
sem prejuizo das sanfdes previstas no
assinar o Contrato), sob pena de decair do direito a contratafao,
Edital e na Ata de Registro de Prefos.
.
6.4. Esse prazo podera ser prorrogado, pot igual periodo, por sobctacao ]usbf,cada do fornecedor e

(i'L d. Coiitratada p.r. Id.nBBt.r

P™Wti» d< f""0'

P"d.'

»6.6. A Conn
^
,nos at, o limlte de 25„/o Cvinte e cinco por cento) do valor
supressoes contratuais que se
inicial atualizado do contrato.
6.7. £ vedada a subcontratafao total do objeto do contrato.
ninaHhiiidade com as
A Contratada devera manter durante toda a execufao do contrato. em compat b.l.dade
6.8.
condifoes de habilitafao e qualificafao exigidas na licitafao.
obrigafoes assumidas, todas as
CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA DA CONTRATAFAO
Cada contrato firmado com o fornecedor tera vigencia de ate 12 (doze) meses, observado a
7.
vigenda
do credrto orvamentano, admitindo-se a prorrogafao diante do propose "dmmnt„
inter esse pubbeo pela nan mterruppo do serv,V'o de fornecimento do medicamento a popnlavao.
CLAUSULA OITAVA - DO PRE£0
JOSE
CARLOS DE

tai PKJi(jrrri4.«lsjiJ0(5
tWLQiBtOLfAhtW
OS:
cuaS«r.U'li *- "“eu K.J.r.ld.
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na oportunidade da
8. 0 prepo dos services contratados podera ser reajustado anualmente,
ao do contrato, com base na variapao do hidice Nacional de Prepos ao Consumidoi - INPC,
prorrogapao
divulgado pelo IBGE, ou por outro indicador que venha a substitui-Io.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
9. As obrigapoes docontratante e da contratada saoaquelas previstas, respectivamente, nas Sepoes "DA
OBRIGACAo do CONTRATADO" e "DA OBRIGA£AO DO CONTRATANTE" do edital.
CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO E CRITERIO DE ACEITA^AO DO OBJETO
10.

Os bens serao recebidos na forma do item "DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEF1N1TIVO" do

edital.
CLAUSULA DtaMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO
11. 0 pagamento dar-se-a na forma do item "DO PAGAMENTO" do edital.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECU^AC DO CONTRATO
A fiscalizapao da contratapao sera exerdda por um representante da Administrapao, ao qual
12.
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 foi necedora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultants de imperfeicoes teemcas,
vfeios 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 nfl 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 regularizapao das faltas ou defeitos obser'vados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providencias cabiveis.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS 1NFRA£0ES E DAS SAN£OES ADMINISTRATIVAS
13. A apurapao e aplicapao de sanpoes dar-se-a na forma da Sepao "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
Referenda e a proposta da empresa.
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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as disposifoes constautes da Lei n* 10.520/02, do Decreto
14.2. Nos casos omissos aplicar-se-au
, de 26/01/2017, da Lei Complementar nMunicipal que regulamento o Registro de Pre^o n9 039
123/06, e da Lei n9 8.666/93, subsidiariamente.
presente Ata sera o da Cidade de Nazare, com exclusao de
14.3, O tdro para dirimir questoes relativas a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Muniz Ferreira, 04 de novembro de 2022.

FERREIRA
MUNjfC:
/Gileno PereiraddTSante.
ns 597.084.505-10
RG 05.672.898-00
Prefeito
JOSE CARLOS DE
OLIVE! RA:17418399553
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J c G GRAFICA SERVICOS E COMERCIO LTDA
Representante legal: Jose Carlos de Oliveira
Cl: 0286879220SSP/BA
CPF: 174.183.995-53
Contratada

TESTEMUNHAS:
f?

NOME:
CPF:
NOME:
CPF:
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/

€>

'Z

P <-*1 f2 / s' $ G
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PREGAO ELETRONICO Nfi 059/2022-SRP
PROCESSO ADMINISTRATJVO N9 273/2022
VAUDADE: 12 (DOZE) MESES

pessoa jurfdica de direito pdblico “
administratlva Prefeitura Mumapal na Pra?a . i
Ferreira - Bahia, representado pelo Prefeite Mjj.
casado. CPF S97.084.SOO-10., Rb 0S.67..898rp° . ^
termos da Lei ns 10.520/02, do De.creto i
26/0.1/2017; apitcando-se, subsidiariainente^ ^

^ ^ Cenm. - CZ? 44.575-000 Muniz
•
pere,rad0S Santos, brasileiro. malor.
[ienorninado CONTRATANTE, nos
^ o Registr0 ie ?vego n« 039, de
666/g, e as aemais norwas legais correlatas,
ESetr6ltic0 na 0S9/2022-SRP .conforrae

desta, tendo sido, os ref
rSoOOlS com sedc na R.ua Barao Homem de .Mela, 45, Centro,
mscrita no CNPj sob o n9 06.260.^2/000,
, _
. Sr Alex^andro Barbosa de Uma, portador

ZSZ&t' #««»«««.

“ ,,““1

n.o certain e,

CLAUSULA PRTME1RA- DO OBjETO
U.
servifos graficos, visando o .tor

-

'

•.

.

e eventual em
com
diversas secretarias do muntcipio, na

abaixo;.
tOTEOS.

ITEM

1

'

DESCRSCAO :■

puca^efachTSaem
LONA ESPECiFICACOES:
IMPRESSAO EM ACTA
DEFINICAQ COM VERNiZ,
painf.LCQM estrutura

UNO

QNT

' . VALOR
unitArio

MI2

600

R$ 156,50

.VALOR :
TOTAL
R$
93.900,00

MARCA :

PROPRIA

rwpr. 13 796.461/0001- 64 Pra$a 30 de Oulho, n « 16S,'Centro
CKWK-luAerreira /BA . CEP; 44.575-000
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EM FERRO GALVANIZADO,
COM 1NSTALACA0. _____
FAtXA EM'iONA™
ESPECIFICA^AO: 4 CORES
DB ALTA QUAUDADE COM
400
R$ 65,00
2
MT2
ACABAMENTO DE
MADEIRA NAS
EXTREMIDADES.
TOTAi: R$ 119,900,00 (cento e dezenove mil e novecentos reais).

•

I
T
R$
26,000,00

PROPRIA

VALOR
TOTAL

MARCA.

PROPRIA

LOTE 09.
DESCRICAO

ITEM

VALOR

UNO

qnT

UNO

200

R$ 67,50

R$
13,500,00

UN.D

1000

R$ 3,00

R$ 3.000,00

unitArio

confeccAo E impressAo
C0L0R1DADE BANNER'
TAMANHO 1,50X 1,0 COM
ACABAMENTO EM
MADEIRA.
___ ______
FOLDERES - CONFECQA6 e

1

impressAo colorida de
FOLDERES02 DOBRAS EM
PAPEL COUCHfi 115. GRS,
TAMANHO OFICiO

2

pr6pria

impressAo frentee
VERSO.
IMPRESSAO COLORIDA EM
PAPEL COUCHE180 GRS
DE CONVITE TAMANHO
1/2 OFICIO, COM
ENVELOPE EM'PAPEL
UN HO, DA COR DO
CONVITE, CRIA^AO DA
ARTE.

3

PROPRIA
U.ND

1000

RS 2,50

R$ 2.500,00

confecgAoe
PERSONAUZAgAO DE
PLACAS DE
R$ 2,490,00
300
R$ 830
4
UND
1DENTIFICACA0 EM ACM,
TAMANHO 30X10CM,
colocacAo NO LOCAL
TOTAL; R$ 21.490,00 (vinte e um mil quatrocentos e noventa reals).

,, ITOE-IO . •

1

ITEM
1

PROPRIA

Descri^ao
TOTEM LDMINOSO EM
ACMEACRIUCO■
■ENVELOPADOCOM

vm

‘ QNT.

. ‘ ValorUnitirio

UND

20

R$ 3.999,50

Valor Total j

ns

79.990,00

Marca
PROPRIA

CKPJ: 13.796.461/0001- 64 Pra^a 30 de Julho, n° 168, Cexstro
Muniz Ferreira /BA - CEP: 44.57S-000
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IMPRESSAO DIGITAL

ilumina^Ao com
MODULOSLEDPROTECAG
IP66 DiMENSOES; 2,5M
X1.2M.X0.6M COM
FOTOCELULA E
____ instalacAo.
I __ i_____ L—---- —1—
TOTALS R$'79,9.90,00 (setenta e nove mil, novecentos e noventa ceais).
••••. .lOTEli: ■

;• '.Doscn^o::."

•.item;.

OND

QNT;'

Valor
UmtAno

’PLACAPARr"
INAUGURACAO' MEDiNDO
R$ 763,00
30
UND
50X70CM EM AC;0 INOX
1
COM GRAVACAO EM BA1X0
RELEVO______
________ ________
TOTAL: 1$ 22.890,00 (vmte e dois mil oitocentos e novehta reais).
TOTAUZANDO:

Valor Total

Marca

R$ 22.890,00

244.270,00 (duzentos e quarenta e quatro mil, duzentos e setenta reals).

i 2 A existSnda dp prefos vegisfrados nao obriga a Administrapo a firmar as contratapies que deles
poderao advir, facultando-se a realtor de licitafao especffica para a contxata^o pretend.da, sendo
assegurada ao beneficidrio do Registro a prefertncia de fornecimento em igualdade de condifoes.
UAUSULA SEGUNDA - DOS ORGAOS PARTICIPANTES
2. 0 6rgao gerenciacior sera a Secretaria''Municipal de Administrate), F-inancas e Planeiamento.
2.2. Podera utiiizar-se da Ata de Registro de Pre?os, ainda, quaiquer orgao ou entidade da Admmistrapao
qne nao tenha participado do certame, mediante previa anuencia do orgao gerenciador, desde quo
devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condi?6es e as regras estabelecidas
no Decreto Municipal que regulamentoq Registro dePre^on-039, de26/01./2Gl7.ena Lein® 8.666/93.
2.3, Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Pre^os, observadas as condi0es
. nela
estabeleddas, optar pela aceitayao ou nao do fornecimento, desde que estefomecimento nao prejudique
as obrigaqoes anteriormente assumidas.
As aquisicbes ou contratates adlcionais a que se refere este item nao poderao exceder, por
orgao ou entidade, a cem por cento dos' quantitatiyos dos itens do instrument convocatdrio e

2.4.

registrados naata de Registro de Prefos,
\

Nii \

\

\t\\ !
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As adesoes a ata de Kegistio de Pre^os sao limitadas, na totaiidade, ao qumtuplo do quantitatiyo
2.5.
de cada item registrado na ata de Regist.ro de Preps para o orgao gerenciador e orgaos participantes,
independente do nOmero 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 peso foraecedor das obrigapoes contratuaimente assumidas e a apiicacao, observada a
ampla defesa e o contraditdrio, de eventuais penalidades.deeorrentes do descumpnmeoto de clausulas
contratuais, em relacao as suas prdprias contrata?6es, informando as ocorrencias ao orgao gerenciador.
CiAUSUtA TERCEIRA - DA VIGENCIA DA ATA DE REGiSTRO .DE PRE^OS
3. A AU-de Registro de Pre^os tera vig^ncia de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assipatm a.

CLAUSULA QUARTA - DA ALTERA^AO DA ATA DE REGISTRO DE PRE£OS
4. O preyo registrado podera ser revisto nos term os da alinea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei
8,666/93. em decorrencia de eventual redupao dos prepos praticados no mercado ou de fato que
sieve o custo dos bens reglstrados, cabendo ao orgao gerenciador promover as negoaapoes junto aos
fornecedores.
4.1. Quando o pre?o ini'cialmente .registrado. por imotivo superveniente, tomar-se superior ao pre^o
praticado no mercado,.o6rgao gerenciador devera:
4.1.1. Convpcar o tornecedor.visando a negociav'ao para redu^ao de pre^os e sua adequate ao praticado
pelo mercado;
4.1.2. Frustrada a negoda?ao, ISberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro , sem
aplica^ao de penalidade;
4.1.3. Convocar os demais fornecedores visandd Igual oportunidade de negocia^So. observada a ordem
de classifica^ao original do certame.
4.2, Quando o y>repo 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 c fornecedor vssando A negoda^ao de precos e sua adequa^ao ao praticado pelo mej csdo
nos termos da alinea "dM do inciso if do caput do art, 65 da Lei 8,666/93, quando cabivei, para rever
o pre^o registrado em razap da supervenienda de fatos. impreytslveis, ou prevtsivels, porenv do
em case
con sequences incalcuUveis, retardadoress ou impeditivos da execute do ajustado, ou, ainda
de forpa major,.caso. fortuito ou fato do pnpeipe, conflgurando aka economica extraordmaria e
extracontratual.
X 3
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negoda^ao, liberaro iornecedor do compromisso assumido , caso a
4.4; Case invi^vel ou frustrada a
pHca^ao da penalidade se-confirvnada a
comunicapSo ocorra antes do pediao de fomecimento, sem a
veracidade dos mottvos e c-omprov'antes apresentados; e
4.5. Co
4 6 A cada pedido derevisao de preco devera o fornecedor comprovar e justifkar as a!t.era.c6es navidas
n'a planilha apreseatada anterjorn>ente. demonstramio analiticamehte a variapao dos componente, dos
' custos deviciamente justificada.

• .

4 7 Na andlise do pedido de revisdo. dentre outros criterios.-a Administrapao adotara, para verificapao
dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesqmsa de meicado dentr.
dos pre^os constarites
,
etnpresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comeroaUadoras, a sev realizada peia
propria unidade, devendo a deliberate, o deferimento ou indeferiTnento da akerapK.,,oi,«tada ser
ins^okia com jusHficativa da eseolha do criterio e merndria dos respectivos calcylos, patadectsaq da
Administrato no prazo de 30 ftrinta) dias. Todo, os documentos uriHaados para a anaUse do pedido de
de precos serSd devidamente aiituados. rubricados e numerados, sendo pa.te miegrante do.
revisao
autos processuats.

fomedmento enquanto aguarda o tramite do processo de
4 8. E vedado ao contratado interromper o
revisao de precos, .estando, neste caso, sujeita as sanies previstas no Edita! Convocatdrio, salvo a
hipdtese de liberapao do fornecedor prevista nesta Ata.
dr'gao g.ereociador devera proceder a revoga^ao pauJal ou
4,9. Nao havendo dxito nas negotiates, o
Diana Oficial do Mimiclpio,
total da Ata de Registro de Precos, mediante pubncacao no
4.10. & proibidoo pedido de revisao com efeito retroativo.
4.11.

M3o cabe repactuacao on reajus.te de preps da contrata^ao. •

4.12.

Havendo qualquer aiterafao, o orgao gerenciador encaminhard copia atualizada da Ata de

Registro d.e Precos aos organs paiticipantes, se bouver.
CLAUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO .DO REGISTRO
5 0 fornecedor tera o seu registro cancelado per despacho do orgao gerenciador, assegumdo o
contradit6rio e a ampladefesa em processo administrativo especifico, quanuo:
5.1. Nao cumprir as eondiyoes da Ata de Registro de Precos;
equivalents, ou nao assinar o (.outtai.o.
5 2 Nao retmar a rospeotiva nota ds empenho ou-instrumento
* '«• - -

^^ dReitro:de Prepos podera ocprrer por fate, superveniente,
fortuito ou forqa maior, que prejudique o cumprimento da ata, devMamente^mprovados JuUmcad r .
CNPJ: 13,796,461 /OOOl- 64 Praqa 30 de JuUio, a I68s Centro
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5.4.1, por raz6es tie interesse publico;
5.4.2, A pedido do fornecedor.
5.5, Em quaiquer das hipoteses adma, o orgao gerendador comumcara o
fornecedor aos orgaos partidpantes, se houver.

cancelamento do registro do

CLAUSULA SEXTA - OA CONTRATA^AO COM OS-FORNECEDORES
6 De acordo com o artigo 62 da Lei 8.666/93, o instrumento de cantrato 6 facultadvo nas licitafoes
com valor ate R$80.000,00 (oitenta mil reals), e em quaiquer caso de compra medmnte pi onu eutrega,
independente do vaior.
6.1. Nesses casos, o instrumento de contrato poderf ser substituido por outros mstru.nentos nabe,
como carta-contrato, nota de empenho de despesa e. autoriza^o de compra lodama, ne.ses
instrument's, ou ero documentos anexo a eles. eleven, vir previstas as clausulas essenc.ais da
contralto, exigiveis no artigo 55 da Lei n® 8.666/93, tais como: prazo de pagamento; loca. de enlrega,
obrigacoes da contratada e da contratante: casos de rescisap contratual, dentre oulras pert.nentes )
6 ? A contratacao com o fornecedor registrado observarA a classiflcafSosegundo a ordem aa ultima
proposta apresentada durante a fuse competitiva da iicitapao quo deu origem a presente ata e sera
formalizada mediant* (a) instrumento contratual; b) emissSo de nota de empenho de despesa; c
autorizacao de compra; ou b) descrever outro instrumento similar), conforme disposlo no ai tigo 62 t
Lei pe 8,666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes do.Decreto Municipal que regulamenco o
ReeSstro de Prepo ns 039, de 26/01/2017.
6 3 0 firgiio convocarS a fornecedora com pre?o registrado em Ata para, a cada contratacao, no prazo
de 03 ftres) dias dteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equ.vaiente; ou, a)
assinar o Contrato), sob pena de decair do direito a contrata^So, sem prejuizo das sanpoes prevustas no
Edita! e na Atade Registro de Pre$os.
, . r
,
6.4. Esse prazo poderi ser prorrogado. por igual periodo, por solictafSo iustiticada do fornecedor e
^tp^^eTrorZ^fii, de cada contratapao. o Munidpio realizara consuls a reguiaridade
fiscal da Contratada para identificar possivei proibifao de contratar com o Poder Publico e verificar a
manutencao das condi^oes de habllita?ao.
, .
66 A Contratada fleara obrigada a aceitar, nas mesmas condi?6es contratuais, os acresc.mos ou
supressSes contratuais que se fizerem necessarios, at# o limitc de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
initial atualizaclo do contrato.
6 7 6 vedada a subconiTatapSo total do objeto do contrato,
A Contratada devera manter durante toda a execute do contrato, em compat.b.hdaae com as
6.8
obrigacoes assumidas, todas as concedes de habilitapao e qualiflca?8o exigidas na iic.taSao.
CLAUSULA SETiMA - DA VSGfiNCIA DA CONTRATACAO
Cada contrato firmado com o fornecedor tera vigencia de ate 12 (doze) meses, observado a
7.
vieenria do cr&iito orpamentario, admWndo-se a prorrogado diante do propdsito de atendimento do
interesse publico pela nSo intei-n.pcao do servigo de fprnedmento do medicamento a popuUpao.

M\
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CiAUSULA OITAVA - DO PREgO
8. 0 ■ pre$o do$ services contratados podera ser reajustado anualmente, na oportunidade da
prorrogacao do contrato, com base na variacao do lndi.ee Nacional de Preyos ao Consumidor - 1NPC,
divulgado pelo SBGE, ou poroutro indicador que venha a substituMo.
CLAUSULA NONA - DAS QBRIGAgOES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
9. As obligates do contratante 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 CRH ERiO DE ACElTAgAO DO OBJETO
Os bens serao recebidos na .formado item "DO RECEBIMENTO PROVISORiO E DEFiNITlVO” do
10edital.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO
11. 0 pagamento dar-se4 na forma do item "DO PAGAMENTO" do edital.
CUUSULA DECSMA SEGUNDA - DO CONTROLE DAEXECUgAO DO CONTRATO
A fiseaHza<;ao da contrata^ao sera exercida por um representante da Administra^ao, ao qua!
12.
competird dirimiras duvidas que surgirem no curso da execupao do contrato, e de tudo dara denda a
Adminis.trav’ao.
12.1. A fisca!iza?ao de que trata este item n3o exdui nem reduz a responsabilidade da fornecedora,
inclusive perante terceiros, porqualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeifdes tecnicas,
vldos redibitdrios, ou emprego de materia! inadequado ou de quaiidade inferior., e, na ocorr^ncia desta,
nao impliea em corresponsabiiidade da Administrate ou de sens agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei ns 8.666/93,
12.2. 0 fiscal do contrato anotara em registro prdprio todas as ocorrencias relacionadas com a
execupSo do contrato. indicando dta, m§s e ano, bem como o nome dos funcsonarios eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessario a regulariza^o das faltas ou defeitos obse?*vados e
encaminhando os apontaroentos a autoridade competente para as providencias cabfveis. •

CLAUSULA.DECIMA TERCEIRA - DAS INFRAgOES E DAS SANgOES ADMINISTS^ATIVAS
13. A apura^ao e apiica0o de san^des dar-se-a na forma da Se^ao "DAS SANgOES" do editai.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSfgOES GERAIS
\

14. Sera anexada a esta Ata copia doTermo de Referenda.

i \• \\
\
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14.1. Integram o Edital, independentemente de transcn?ao, a Ata de Registro de Pre^os, o Termo de
Referenda c a proposta da empresa.
14.2. Nos casos omissos aplicar-se-ao as disposi^oes constantes da Lei n9 10.520/02, clo Decreto
Municipal que regulamento o Registro de Prefo n= 039, de 26/01/2017, da Lei Complementar
123/06, e da Lei n9 8.666/93, subsidianamente.
14.3. 0 foro para dirimir questdes relativas a presente Ata ser^ o da Cidade de Nazan§, coni exclusao de
qunlquer outro, por mais privilegiado que seja.

Muniz Ferreira, 04 de novembro de 2022.

uMlperreira
Santosfpp nQ 597.084.505-10
RG 05.672.898-00
Prefeito

NljCfP'

(jilteiiw Pei cii« d uo

>*'

' QUALY JET INFORMATICA LTDA,
Reprcsentantc legal: Alexsandro Barbosa de Lima
Cl: 0569548160 SSP/BA
CPF n° 678.352.105-25
Contratada

TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:

hknisrf^33

NOME:y6*CPF:
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ATA DE REC.ISTRO DE PRECOS 217/2022
PREGAO ELETRON1CO ND 059/2022-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVE) N“ 273/2022
VALIDADE: 12 (DOZE] MESES

Aos quatro
jurfdica de direito publico interno, inscnta no
CEP 44 575-000 Muni2 Ferreira - Bahia, representado pelo
Municipal na Praya ACM Junior, nQ 1&8, Centro ior. casado, CPF 597.084.505-10, KG
Prefeito Municipal, Sr. Gileno Pereira doS
05.672.898-00 SSP-BA, doravante deno™nad°
26;ol/2017; ap,ica„do-se, aubsidiariamente, a ■
Municipal que regulamentu o Registro de Prepo n- 039, de / '
prup(lStas apresentadas no

L„

..

o.

Pregao Eletromco n- 059/2022 SRP, c
PKECOS para a eventual contrata?ao dos itens a »
Referenda, que passa a fazer parte mtegi an t ^ '

.

d
C0nf0rme especificafues do Termo de
osreferidos prepos, oferecidos pelaempresa
,0y01.73 nl sede na Rua da Ponte, 08, Casa,

„ B O DO UOO m.

» — —•» —» ?

L—

^ r*«»**>- * •—
Assinado de forma digital

vj por M B 0 DO
MBODO
I Ann-1 74661 9 M-AGO-.17466193000173
/ .-Dadds:2022.11-04
/ 23:16i8 -03'00‘
3000173

classillcada no certame.

CLAUSULA PR1MEIRA- DO OB|ETO

,,, „

»e o

se.-vifos graficos, v.sando o tomecimento

r
secl.etaiias do municipio, no modalidade pregao

especificaffies constantes do Edital e quantidades estabelecidas aba,xo.

1

Cartilha de onenta^ao
do Colegio Disciplinar
Militar, capa em papel
Couche com brilho,
medindo 21X14,5,
MARCA
R$
R$ 6,50
contendo em media 15
400
2.600,00 propria
UND
paginas em frente e
verso em papel oft-set,
capa com escudo do
Colegio ePolicia militar.
Esbolso previamente
enviado
* 13.796.461/0001- 64 Pra?a 30 de JiUHo, n° 168, Centro
CNPJ:
Muniz Ferreira /BA - CEP: 44.575-000
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Diplomas em papel
couche combrilho
contendo o escudo do
colegio, escudo da
UND
2
Policia Militar e
emblema da secretaria
de educate. Esbolso
previamente euviado
TOTAL: R$ 3.000,00 (tres mil reals).

.u

MUNIZ FERREIRA
ft

200

R$ 2,00

QNT

VALOR
unitArio

! 5 g •• s .

sJ C -i fi ft <•" •' ; 1'

MARCA
R$ 400,00 PROPRIA

tOTE 04:

ITFM

DLSCRICAO

UNO

TALAO SOLICITA^AO DE
EXAME OU
PROCED1MENTO
100
UND
1
Especial Azul B - 21x7,5
cm -1 via * Blocos de
100 Folhas
talAo PRONTUARIO
MEDICO papel off-set
100
UND
tamanho A4 cm -1 via 2
Blocos de 100 Folhas
frente e verso.
TALAO DE ANOTAfOES
100
UND
11x16 Blocos de 100
3
Folhas
talAo de
RECE1TUARIO MEDICO
100
UND
papel off-set tamanho A5
4
-1 via - Blocos de 100
Folhas frente e verso
TALAO DE
RECE1TUARIO MEDICO
papel off-set tamanho
100
UND
5
ISxllcm -1 via - Blocos
de 100 Folhas frente e
verso
TOTAL: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reals).

VALOR

^

MAR'A

TOTAL l

R$ 4,50

R$ 450,00

MARCA
PROPRIA

R$ 7,70

R$ 770,00

MARCA
PROPRIA

R$ 3,50

R$ 350,00

MARCA
PROPRIA

R$ 7,70

R$ 770,00

MARCA
PROPRIA

R$ 4,60

MARCA
R$ 460,00 PROPRIA

Totalizando R$ S-800,00 (cinco mil e oitocentos reals).
1.2. A existencia de precos registrados nao obriga a Administracao a firmar as contratacoes que deles poderao
advir, tacultando-se a realiza^o de lidtapo especifica para a contrata^o pretendida, sendo assegurada ao
beneficiario do Registro a preferencia de fornecimento em igualdade de conduces.
CLAUSULA SEGUNDA - DOS ORGAOS PARTICIPANTES

; Assinado de forma digital porM
B O DO LAGO:17466193000173
Dados: 2022.11.04 23:16:53
-OB’OO'

MBODO
LAGO:l 7466193000173
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2. 0 orgao gerenciador sera a Secretaria Municipal de Administrapao, Finances e Flanejamento.
2.2. Podera utilizar-se

»CW0.7, ,

n.

da Ata de Registro de Prefos, observadas as condiffies nela
2.3. Cabera ao fornecedor beneficiario
fornedmento, desde que este fornecimento nao prejudique as
estabelecidas, optar pela aceitacao on nao do
obrigacoes anteriormente assumidas.
As aquisicoes ou contratasfies adidonais a que se refere este item nao poderao exceder por orgao ou
2.4.
entidade, a cent por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatorio e registrados na ata de
Registro de pregos.
As adesoes a ata de Registro de Preqos sao limitadas, na totalidade, ao quintuple do quantitative de
2.5.

Isa.

..«»■... w p.™. «f

«■“

independente do numero de drgaos nao participates que eventualmente adenrem.
2.6. Ao orgao nao partic.pante que adenr a presente ata competem os ato relatives a cobran^a do
cumprimento pelo fornecedor das obrigaqoes contratuahnente assunudas e a aP lCf°'
contraditorio, de eventuais penal,dades deemrentes do descumpnmento de clausulas
defesa e o
ao orgao gerenciador.
em rebcao as suas proprias contratacdes, informando as ocorrenaas
clAusula terceira - DA vigEncia da ata de REGISTRO

DE PREf os

contar da data de sua assinatura.
3. A Ata de Registro de Pre^os tera vigencia de 12 (doze] meses, a

. Assinado de forma
digital por M B O DO

MBODO

1 AGOA 746619 lago:i 7456193000173

CLAUSULA QUARTA - DA ALTERA(AO DA ATA DE REGISTRO DE PREfOS

.

3000173

pados.2022,11.04
23:17:10-03’00'

"d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei ndos bens registrados, cabendo ao orgao gerenciador prmnover as negoc.acoes junto aos fo, neced

.

inicialmente registrado, por motive superveniente, tornar-se superior ao prefo
4.1. Quando o prefo
praticado no raercado, o orgao gerenciador deverd:
4.1.1. Convocaro fornecedor visaitdo a negociapao para redugao de pre?os
mercado;
4.1.2. Frustrada a negociafao, liberal’ o
aplica^ao de penalidade;

esua adequafao ao praticado pelo

fornecedor do compromisso assuniido e cancelar o registro, sem

denials fomecedores vrsando igual oportunidade de negociagao, abservada a ordem de
4.1.3. Convocar os
dassifica^ao original do certame.
0
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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 prefos e sua adequafao ao praticado pelo mercado nos
termos da alinea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei
B.G66/93, quando cabivel, para rever o preyo
registrado em razao da superveniencia de fatos imprevisfveis, ou previsfveis, porem de consequendas
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execufao do ajustado, ou, atnda em caso de forpa maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando alea economica extraordinaria e extracontratual.
4.4. Caso inviAvel ou frustrada a negociafao, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a
comunica^ao ocorra antes do pedido de fornedmento, sem aplica^ao da penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
4.5. Convocar os denials fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociafao, quando cabivel.
4.6. A cada pedido de revisao de prefo devera a fornecedor comprovai- e justiticar as alterafoes 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 Administragao adotara, para verificayao dos
pregos constantes dos demonstrativos que acornpanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de
reconhecido porte mercantil, prudutoras e/ou comercializadoras, a ser realizada peb propria unidade,
devendo a deliberacao, o deferimento ou mdeferimento da alteracao solicitada ser instrufda com justificativa
da escoiha do criterio e memoria dos respectivos calculos, para decisao da Administragao no prazo de ^0
(trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a analise do pedido de revisao de precos serao
devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos autos processuais.
4.8. E vedado ao contratado interromper o fornedmento enquanto aguarda o tramite do processo de revisao
de pregos, estando, neste caso, sujeita as sangoes previstas no Edita! Convocatorio, salvo a hipotese de
liberagao do fornecedor prevista nesta Ata.
4.9. Nao haven do exito nas negodagoes, o orgao gerenciador deverd proceder h revogagao parcial ou total
da Ata de Registro de Pregas, mediante publicagao no Diario Oficial do Municipio,
4.10. £ proibido o pedido de revisao com efeito retroativo.
4.11.

Nao cabe repactuagao ou reajuste de pregos da contratagao.

4.12. Havendo qualquer aiteragao, o orgao gerenciador encaminhara copia atualizada da Ata de Registro
Assinado de forma digital por
de Precos aos organs parti cipantes, se houver.
MBODO
M B 0 DO

CLAUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

LAGO:1746619300 lago:i 7455193000173

0173

Dados: 2022.11.04 23:17:24
-03’00'

5.0 fornecedor tera o seu registro cancelado por despacho do orgao gerenciador, assegurado o contraditorio
e a anipla defesa em processo administrativo especifico, quando:
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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5.1.
5.2. Nao retirar a respectiva nota de empenho OU
pram estabelecido pela Administrafao, sem justificativa arelt4ve’: , , . „ „ 666 de 1993 oll 110 art. 1°- da
5.3. Sofrer sanfio pre^sta nos indsos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n- 8.666, de 1993,
'cancelaraento'do Reglstro de Pre.os podera ecorrer por fate sopervenrente decorrente de caso
5.4. 0
primento da ata, devidamente comprovados e justihudos.
fortuito ou foi'ta maior, que prejudique o cum
5.4.1. Por razoes de interesse publico;
5.4.2. A pedido do fomecedor.
5.5. Em qualquer das hipoteses acima, o orgao gerendador comumcara o
fomecedor aos organs participantes, se hoover.

caucelamento do registro do

CLAUSULA SEXTA - DA CONTRATACAO COM OS FORNECEDORES
instrumento de contrato e facultativo nas licitafoes com
caso de compra mediante pronta eutTega,
valor ate R$80.G00,00 (oitenta mil reals], e em qualquer
como
6. De acordo com o artigo 62 da Lei n- 8.666/93, o

da Lei n« 8.666/93, tais como:
contra Dial, dentre outras pertineutes.j
.
, ,'iiHir.a
contratante; casos de rescisao
fomecedor registrado observara a classificacaosegundo a orden, da ulbma
6.2. A contratacao com o
a fee competitiva da Udfeao qoe deu origem a presente ata e seia
proposta apresentada durante
missao de nota de empenho de despesa; c] autonzayao
formalizada mediante [a] instrumento contratual; b] e
j.
„
no artigo 62 da Lei ns 8.666/93,
na 039, de
26/01/2017.
cada contratacao, no prazo de 03
6 3 0 orgao convocara a fornecedora com prefo registrado em Ata para, a
8
retirada da Nota de Empenho on instrumento eqinvalente; ou, b) assma
[tres] dias uteis, [a] efetuar a
prejufzo das saufoes previstas no Edital e na Ata
Contrato], sob pena de decair do direito a contratacao , sem
de Registro de Pre^os.
solicita?ao justificada do fomecedor e aceita
6.4. Esse prazo podera ser prorrogado, por igual penodo, por
pela Administrafao.
o Munidpio realizara consulta a regularidade fiscal da
6.5. Previamente a formaliza5ao de cada contratayao,
Poder Publico e verificar a manutenyao das
Contratada para idendficar possi'vel proibiyao de contratar com o
6.6.

contratuai s que se
atualizado do contrato.
assumidas, todas as condiyoes de habilitafao e qualificafao exigidas na huta^ao

MBODO

Assinado de forma digital por M B O
DO LAGOO 7466193000173

CLAUSULA SETIMA - DA VICENCIA DA CONTRATACAO LAGO:17466193000173 Dados:2022.11.04 23:1739-oyotf
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fornecedor terd vLgdnci, de ate 12

CLAUSULA OITAVA - DO PRECO

on por

outro indicador que venha a substitui-lo.

CLAUSULA NONA -

DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
, nas Se^oes "DA

clAusula

DECIMA -

DO RECEBIMENTO E CRITERIO DE ACEITAfAO DO OBJETO

10.Os bens serao recebidos na forma do item

“DO RECEBIMENTO PROVISO RIO E DEFINITIVO" do edital.

clAusula decima primeira - do pagamento
11.0 pagamento dar-se-a na forma do item

clAusula decima segunda -

"DO PAGAMENT0‘' do edital.

DO CONTROLE DA EXECUCAO DO CONTRATO

, ao qual competira
12.A fiscaliza?ao da contratafio sera exercida P“
detudo dari dencia a Administra^ao.
dirimir as duvidas que surgirem no curso a exec^ ?
^
,-esponsabilidade da fornecedora
12.1. A fiscalizafao de qne trata este rtem ;ia“
de imperfeif5eS tecnicas, vlcios
inclusive perante terceiros. por qualquei itregu an
' , d d illferjor e lna ocorrenciadesta.naoimplica
I'edibitorios, ou enrprego de nratena,
™ de
de confonnidade com o art. 70 da
nsabilidade da Administrasao ou de seus agentes e prepostos,
em correspo
Lei nc 8.666/93.
ocorrencias relacionadas com a execute
em registro proprio todas as funciondrios eventualmente envolvidos,
12.2. 0 fiscal do can.tr ato anotara
indicando dia, m& e anoT bem come o nome dos
do contrato
defeitos observados e encaminhando os
OU
determinando o que for necessario a regularizavao das faltas videncias cabiveis.
apontamentos a autoridade competente para as pro

clAusula decima terceira 13.A apura^ao e

DAS 1NFRACOES E DAS SANCOES ADMTNISTRATIVAS

aplicatao de san?6es dar-se-a na forma da Sefao

clAusula decima quarta - das disposicoes gerais

“DAS SANCOES" do edital.
; Assinadode forma digital
: por M B 0 DO
7466193 lago:i7466193oooib ^

MBODO
lag0:1

000173
14 Sera anexada a esta Ata copia do Termo de Referenda.
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Termo de
14.1. Integram o Edital, independentemente de transcrigao, a Ata de Registro de Precos, o
Referenda e a proposta da empresa.
14 2 Nos casos om.ssos aplicar-se-ao as dispos1?6es coostantes da Lei 10.520/02, do Deereto Municipal
que regulamento o Registro de Pre?o
039, de 26/01/2017, da Lei Complenoentar n« 123/06, e da Lei n8.666/93, subsidiariamente.
14.3. 0 foro para dirimir questoes retativas a presente Ata sera o da Cidade de Nasare, com exelusao de
qualquer outre, por mais privilegiado que seja.

Muniz Ferreira, 04 de novembro de 2022.
A

N1WERREIRA
MUNlClftfe
iileno Pereira doS Santos---597.084.505-10
. RG 05.672.898-00
Prefeito
1 Assinado de forma digital por M
; B O DO LAGO:17466193000173
MBODO
LAGO:17466193000113 Dados: 2022.11.04 23:18:12
-03*00'

M B O DO LAGO ME
Representante legal: Maria Benedita Oliveira do Lago
Cl: 0184306434SSP/BA
CPF: 196.832.515-87
Contratada

TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:

obo

NOME:
CPF:
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ATA HE REf'ISTRn DE PBF.CQS N9 222/202Z
PREGAO ELETR0N1C0 Na 059/2022-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Na 273/2022
VALIDADE: 12 (DOZE] MESES
Aos quotro dbs do mgs de novembro de dois mil e vinte e dois, 0 MUNldPIO DE MUNIZ FERREIRA, pessoa
juridica de direito pdblico interno, inscrita no CNP] 13.796.461/0001-64, com sede administrativa Prefeitura
Municipal na Praya ACM junior, n« .168, Centro - CEP 44.575-000 Muniz Ferreira - Bahia, representado pelo
Prefeitu 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 Preyo n® 039, de 26/01/2017; aplicando-se, subsidiariamente, a
Lei nD 8.666/93, e as demais normas legais correlatas, m lace da dassiticafao das propostas apresentadas no
Pregao Kletrnnico ne 059/2022-SRP, conforme Ata homologada em 04/11/2022, resolve REGISTRAR OS
PRE^OS para a eventual contrata^ao dos itens a seguir elencados, conforme especificagaes do'Ternio de
Referenda, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos prefos, oferecidos pela empresa
AS INDUSTRIA GRAFICA EIRELI, inscrita no CNP) sob o n« 31.846.841/0001-48, com sede na Rua Alberto
Peters, 537, Jd. Petropolis, Presidente Prudente - SP, CEP 19.060-310, neste ato representada pela SrL
Andreia de Fatima Brogiato.portadora da Cedula de Identidaden9 22.015.758 SSP/SP e CPFn9 080.400.168-

,

51, cuja proposta I'oi classificada no certame.

CLAUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
eventual em
1.1 O objeto desta Ata e o Registro de Prefos para Contratafao de empresa para futuro e
services grdficos, visando o fornecimento de materiais da mesma natures, personalizados com garantia
de qualidade de acordo com a demanda das diversas secretarias do municfpio, na modalidade pregao
eletrdnico para registro de pre?os, conforme especificafoes constantes do edital e seus anexos, conforme
especificanoes constantes do Edital e quantidades estabelecidas abaixo.

^imsmssF

liiitiH HISescricAqIIII

limM
V.

REVISTA 21X30 CM
FECHADA
ESPECIFICACAO 10.000
UND
PAPELCOUCHG
1
120GR-DOBRA E 02
GRAMPOS - 25
PAG1NAS
TOTAL: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reals).

R$ 3,50

R$
35.000,00

PROPRIA

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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1 2 A existencia de prefos re^stradcs nao abriga a AdminiSt,-aSao a firmar a, contratacoes qua deles poderao
advir, facultando-se a realizafao de licitatao espedfica para a contratapo pretendida, sendo assegurada ao
beneikiario do Registro a preferencia de fbrnecimento em igualdade de condicoes.
clAusula SEGUNDA

- DOS orgAos participantes

2. o orgao gerenchdor serf a Secretaria Municipal de Administrafao, Finanfas e Planejamento.
2 2 Poderd util,73,--se da Ata de Registro de Pref os, ainda, qualquer orgao ou entidade da Admmistracao que
nao tenha participado do certame, mediante previa anuencia do orgao gerenciador,
justiflcada a vantage™ e respeitadas, no que couber, as condljoes e as regras ^atodeadas
Municipal que regulamento o Registro de Preco 039, de 26/01/2017, e na Le, „» 8.666/93.
2 3 Cabera ao fornecedor beneficario da Ata de Registro de Prefos, observadas as condicoes nela
estabeleadas, op tar pela aceita?ao ou nao do fornecimento, desde que este tornecmento nao prqud.que
obrigacoes anteriormente assumidas.
As aquisicoes ou contrata^oes 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 Instrument*, convocatorio e regtstrados na ata
Registro de Pre^os.
As adesBes a ata de Registro de Preqos sao limitadas, na totalidade, ao quintuple do quantitative de
2.5.
o orgao gerenciador e orgaos participantes,
cada item registi-ado na ata de Registro de Precos para
independente do miinero de orgaos nao participantes que eventualmente adenrem.
atos relativos a cobranca do
2.6.■ Ao orgao nao participante que aderir a presente ata competem os aplicafao, obsei-vada a ampla
cumprimento pelo fornecedor das obrigacoes contratualmente assumidas e a
defesa e o contraditorio, de eventuais penalidades deco, rentes do descumprmento de clausulas cont, atua.s,
e.m relafao as suas proprias contratapoes, informando as ocorrencias ao orgao gerenciadoi.

clAusula terceira - da vigencia da ata de registro de precos
3. A Ata de Registro de Precos tera vigSncia de 12 (doze] meses, a contar da data de sua assinatura.

clAusula quarta - da altera?ao da ata de registro de pre?os
ser revisto nos termos da abnea "d” do inciso II do copvt do art. 65 da Lei n3
8.666/93^emdecorrencia de eventual redu?ao dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
dos bens registrados, cabendo ao organ gerenciador promover as negociacoes iunto aos tornecedores.
4.1. Quando o preco inicialmente registrado, por motive superveniente, tornar-se superior ao preco
praticado no mercado, o orgao gerenciador devera:
4.1.1. Convocar o fornecedor visando a negociacao para reducao de precos esua adequacao ao praticado pelo
mercado;
CNPJ: 13.796.461/0001- 64 Pra^a 30 de Julho, n° 168, Centro
Muniz Ferreira /BA - CEP: 44.S75-000
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4.1.2. Frustrada a negocia^ao, Uberar
aplica^ao de penalidade,

o fomecedor do compromisso assuraido e

4.1.3. Convocar os demais fornecedores
classificafao original do certame.

cancebr o registro, sera

visanda igual opoitunidade de negociacao,

observada a ordem de

e o fornecedor, mediante
o drgao gerendador podera:

4.3. Convocar o fornecedor visando a negociafao

pL rever a prefo

termos da alfnea "d" do indso H do caput do ai
registrado enr razao da
de

ou previslveis. pordm de consequenaas
du ajustado, ou, ainda em caSo de forfa malor, ca.o

fornecedor do compromisso assumido, caso a
frustrada a negociacao, liberal’ o
4.4. Caso inviavel ou
aplicacao da penalidade se confirmada a
, do pedido de fornecimento, sem
comunicacao ocorra antes
eomprovantes apresentados; e
veracidade dos raotivos e

„.—p» »•<”

i“”i°

4.5.
4.6

devidamente justificada.
4.7, Na analise do pedido de revisao, dentre 0UWS ^mwcado’dentre erupresas de
pre50s constantes dos demonstratives que

^

veconhecido parte mercantd, produtoias e/™
devendo a deiibera?ao. o deferimento ou
da escolha do criterio e memona dos . esp
[trinta) dias. Todos os
devidamente autuados, rubricados

d

,

peia propr.a unidade,

. 5osolidtadaSerinstruidacom)Ui,tificativa

Aedis&0 da Administrate no praao de 30
do
dido de revisao de prefos serao
ZL parte integrate dos autos processuai.

liberacao do fornecedor prevista nesta Ata.
o orgao gerendador devera proceder a revogaCao paraal ou total
4 9. Nao havendo exito nas negodafoes
Didrio Obcial do Municipio,
da Ata de Registro de Precos, mediante publicacao no
E proibido o pedido de revisao com efeito retroativo.
4.10.

4.11.

Nao cabe repactua^ao ou reajuste de pi epos

da contrata^ao.

Havendo qualquer alterajao, o dr^o gerendador

encaminhara cdpia atuaiizada da Ata de Registro
, n° 168, Centro
3
4a,it ,J-J•I-"'?
ANDRtlADE
FATIMA
K»(l
BROQATO;a30 nv-*:> •• I"’
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CLAUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
s 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 Naocumprir as condifoes da Atade Registro dePrejos;
5i Ndo redrar a respectiva nota de empenho oo instrumento equ.valente, ou „ao assinar o contrato, no
sem iustificativa aceitavel;
pra’zo estabelecido pel3 Administracaoj
coput do art. 87 da Lei n«- 8.666, de 1993, of no art. 7- da
5.3. Solrer sanyao prevista nos incisos Hi ou IV do
Lei ne 10.520, de 2002.
de PrefDS podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
5.4. 0 cancelamento do Registro
cumprimento da ata. devidamente comprovados e justificados.
fortuito ou for^a maior, que prejudique o
5.4.1. Por razoes de interesse publico^
5.4.2. A pedido do fornecedor.
o orgao gerenciador comunicara o cancelamento do registro do
5.5. Em qualquer das hipoteses acima,
fornecedor aos organs participantes, se houver.
CLAUSULA SEXTA - DA CONTRATA£AO COM OS FORNECEDORES
strumento de contrato e facultative nas Ucita^oes com
6. De acordo com o artigo 62 da Lei ne 8.666/93, o in
qualquer caso de compra mediante prunta entrega,
valor ate R$80.000,00 (oitenta mil reaisj, e em
independente do valor.
como
carta-contrato, nota de empenho de despesa e auto, iratao

p '

ntrata j0 exigl'veis no artigo 55

—■“

««««— • -

da Lei n“ 8.666/93, tais como: prazo
contratante; casos de rescisao contratual, dentre outras pertinentes.j
dassifxca^aosegundo a ordem da bltima
a
6.2. A contratacao com o fornecedor registi'ado obsei-vara
da
licitac:ao
que deu oiigem a presente ata e sera
proposta apresentada durante a fase competitiva
de nota de empenho de despesa; c) autoriza^ao
formalizada mediante faj instrumento contratual; b] emissao
instrumento similar], conformedisposto no artigo 62 da Lei n- 8.666/93,
tin^qdp
de compra; oub] descrever outro
do Decreto Municipal que regulamento u Registro de Pre5o n- 039,
e obedecidos os requisitos pertinentes
26/01/2017.
cara a forneeedora com prefo reg.trado em Ata para, a cada
6.3. 0 orgao convo

“

de Registro dePregos.
solidtacao justificada do fornecedor e aceita
6.4. Esse prazo podera ser prorrogado, por igual penodo, par
pela Administra^ao.
alizara consulta a regularidade fiscal da
re
6.5. Previamente i formalizagao de cada contratacao, o MunidpioFader
Publico e verificar a manuten^ao das
Contratada para identificar possivel proibijao de cantratar com o
condi^oes de habilita^ao.
: 13.796.461/0001- 64 Pra?a 30 de Julho, n° 168, Centro
CNPJ:
Muniz Ferreira /BA - CEP: 44.575-000
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6.6. A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, os acrescimos ou supiessoes
contratuais que se fizerem necessarios, ate o limite de 25% (yinte e einco por cento] do valor initial
atualizado do contrato.
6.7. £ vedada a subcontratafao total do objeto do contrato.
6.8. A Contratada devera manter durante toda a execufao do contrato, em compatibilidade com as obrigafoes
assumidas, todas as condi^oes de habilitafao e qualifica^ao exigidas na licitafao.

clAusula setima - da vigEncia da contrata^ao
Cada contrato firmado com o fornecedor tera viggncia de ate 12 ^doze] meses, observado a viggncia
7.
do credito or?ameiitario, admitindo-se a prorrogafao diante do proposito de atendimento do interesse
publico pela nao inteirup^ao do servi^o de fomedmento do medicamento a popula^ao.

clAusula oitava - do pre^o
8.

O prefo dos servic;os conti'atados podera ser reajustado anualmente, na oportunidade da pi oi i ogacao do
contrato, com base na variafao do Indies Nacional de Precos ao Consumidor - INPC, divulgado pelo 1BGE,
ou por outro indicador que venha a substitui-lo.

clAusula nona - das obrigacoes do contratante e do contratado
9. As obrigafbes do contratante e da contratada sao aquelas previstas, respectivamente, nas Se^oes "DA
OBRIGAgAo DO CONTRATADO" e "DA OBRIGACAO DO CONTRATANTE" do edital.

clAusula d£cima - do recebimento e criterio de aceitacAo 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 RAGAMENTO" do edital.

clAusula decima seguimda - do controle da execucao do contrato
12.A fiscalizaf-ao da contratapo sera exerdda por um representante da Adinmlstra^ao, ao qual competira
dirimir as duvidas que surgirem no curso da execuyao do contrato, e de tudo dara ciencia a Administrafao.
12.1. A fiscalizayao 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, vfeios
redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrencia desta, nao implica
em cor responsabilidade da Administracao ou de seus agentes e prepostos, de cunformidade com o art. 70 da
Lein2 8.666/93.
12.2. 0 fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorrencias relacionadas com a exeeut;ao
do contrato, indicando dia, nies e ano, bem como o nome dos fundonarios eventualmente e.nvolvidos,
determinando o que for necessario a regulariza^ao das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providencias cabiveis.
CNPJ: 13.796.461/0001- 64 Pra^a 30 de Julho, n*5 168, Centro
Muniz Ferreira /BA - CEP: 44.575-000
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clAusula decima terceira -

MuWfZ FERREIRA

DAS INFRA£OES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.A apura(;ao e aplicayao de sanies dar-se-a na forma da Sefao "DAS SANCOES" doedital.

clAusula decima quarta - das disposicoes gerais
14. Sera anexada a esta Ata copia do Termo de Referenda.
Ata de Registro de Pre^os, o Termo de
14.1. Integram o Edital, independentemente de p-anscricao, a
Referenda e a proposta da empresa.
14 2 Nos cases omissos aplicar-se-ao as disposes constantes da Lei nc 10.520/02, do Decreto Municipal
quo regulamento o Registro de Prefo n» 039, de 26/01/2017, da Lei Complementer nH 123/06, e da Lei na
8.666/93, subsidiariamente.
14.3. 0 faro para dirimir questoes relativas a presente Ata sera o
qualquer outro, por mats privilegiado que seja.

da Cidade de Nazare, com exclusao de

Muniz Ferreira, 04 de novembro de 2022.
/?
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•------Gyeno Pereira
GPF nQ 597.084.505-10
RG 05.672.898-00
Prefeito
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FATIMA
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AS INDIISTRIA GRAFICA EIRELI
Representante legal: Andreia de Fdtima Brogiato
GI: RG: 22.015.758 SSP/SP
CPF: 080.400.168-51
Contratada
TESTEMUNHAS:
NUME:
CPF:
NOME:
CPF: /

9 X.53'?
./£7^7'
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