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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2021

O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita
no CNPJ/MF. 13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e
Silva, 1º. andar, Centro, Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito
Municipal, Sr. JUNILSON BATISTA GOMES, brasileiro, casado, portador do RG.
03.166.458-00 – SSP/BA, inscrito no CPF/MF.496.755.915-87, residente e domiciliado
na Avenida Alexandre Quinto, 60 – Centro - Município de Ibirapitanga – Bahia,
doravante designado CONTRATANTE e a empresa; REJANE COMERCIO DE PRODUTOS
PEDAGOGICOS EIRELI, estabelecida na Rua Taruma, 169 – Jardim do Bosque
CACHUEIRINHA – RIO GRANDE DO SUL, CNPJ n° 01.63.210/0001-02, doravante
denominada PROMITENTE FORNECEDORA, neste ato representada pelo Sr(a) MARIA
REJANE DE FRAGA GOMES, portador da carteira de identidade RG n° 4025964571-SSP/BA,
inscrito no CPF sob o n° 415.871.030-87, e considerando o resultado da licitação modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do
Processo Administrativo Nº 158/2021, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas
às disposições da Lei n° 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1 Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para futura e eventual
aquisição de brinquedos recreativos e educativos, para atender a Secretaria de Educação,
conforme a seguir
Lote..................
Descrição do material
Itens

3

4

13

ALFABETO MÓVEL - material pedagógico excelente para auxiliar na alfabetização e
iniciar conceitos de formação de palavras. Vem com o elemento vazado das letras para
ajudar na coordenação motora fina e fixação do alfabeto. DESCRIÇÃO Versão em
plástico: Conjunto de letras em plástico colorido e símbolos tais como: para atividades
extras. O Kit contém 62 peças. Altura das letras: 3cm CICLO DE ENSINO Brinquedo
educativo indicado para o Ensino Infantil e Ensino Fundamental I QUANTIDADE DE
PEÇAS: 57 peças sendo 42 peças de consoantes +15 peças de vogais. Altura das
letras: 4 cm.
LINHA DE MOVIMENTAÇÃO ATIVA Linha Movimento 1 Físico Integral estimula o
raciocínio lógico, a coordenação motora, o desenvolvimento psicomotor, o equilíbrio
muscular e as interações sociais. O conjunto é confeccionado em madeira e arcos em
plástico, contendo 68 peças, sendo: 10 bases para arco em formato T, medindo
220x260mm; 04 bases para bastão em formato X, medindo 220x220mm;08 bastões
em madeira e revestido em plástico, medindo 1060mm; 05 arcos coloridos em plástico,
medindo 800mm de diâmetro; 03 semiarcos coloridos em plástico, medindo 800mm de
diâmetro; 04 bases para semiarcos em madeira, medindo 250 x 65 x 30mm; 03
pranchas de equilíbrio em madeira, medindo 900 x 100mm; 04 bases para prancha em
madeira, medindo 250mm; 01 base de madeira para jogo de argola em formato X,
medindo 400mm; 05 pinos coloridos em madeira para jogo de argolas, medindo
100mm; 05 argolas coloridas de Pvc, medindo 100mm; 08 bases de madeira em
formato T para suporte de barras, medindo 220 x 220mm; 08 suportes em quatro
alturas diferentes, medindo respectivamente 20mm, 30mm, 40mm e 50mm. As peças
são de madeira e pintadas entre com a criança na imagem e sem a criança, a escolha
e só no caso do cliente quiser, porque as duas são muito semelhantes, são fabricantes
quase idênticos, só algumas pequenas diferenças, mas tem a mesma função.
Quantidade de peças: 68 peças; Idade apropriada: 2 a 8 anos. Este conjunto de
materiais permite a realização de uma série de atividades que auxiliam no
desenvolvimento da psicomotricidade e socialização. A Linha Movimentação Ativa é
um conjunto de materiais que permite a realização de atividades que estimulam e
desenvolvem a coordenação motora global, a consciência corporal, o autocontrole, o
equilíbrio e o raciocínio. Desenvolve a interação social das crianças. Objetivo e
característica: estimula o desenvolvimento de atividade de coordenação motora global,
equilíbrio, orientação espacial e temporal e estrutural do esquema corporal. A Linha de
Movimentação Ativa estimula o raciocínio lógico, o desenvolvimento psicomotor, o
equilíbrio muscular e as interações sociais. Possibilita o aprimoramento do esquema e
da imagem corporal. Nome do Fabricante na embalagem.
KIT COMPOSTO POR 7 PERSONAGENS EM FELTRO COSTURADO. avo, avo, pai,
mãe, filho, filha e bebê. Medidas variando de 26 a 42 cm de altura conforme
personagem. Embalagem: Saco Plástico grampeado com solapa colorida.

MARCA

UNID

QUA
NT.

Valor
Unitario

PAIS

UNID

10

25,00

250,00

MOBIL

UNID

20

469,99

9.399.80

IMAGINE

UNID

20 83,99

Valor
total

1.679,80
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Conjunto Fantoches Folclore Brasileiro - Feltro -7 Pers. Produto composto por 7
personagens: Sereia Yara, Saci-Pererê, Lobisomem, Mula sem cabeça, Cuca, Boitatá,
Curupira.; garantia de 90 dias corridos.
CONJUNTO DE ENCAIXES – Cabeça mamãe filhotes papelão
JOGO DA MEMÓRIA EDUCATIVA EM MDF COM 40 PEÇAS - Confeccionado em
M.D.F. 20 pares 40 peças de 5 x 5 cm. Embalagem: Caixa de madeira medindo 12,5 x
12,5 x 5 cm cada. Lacrada com película de P.V.C. encolhível. Produto com certificação
do INMETRO. Garantia de 90 dias corridos.
QUEBRA CABEÇA PROGRESSIVO INFANTIL; Quebra Cabeça educativo com 30
peças em madeira, fácil de montar e resistente. As crianças vão testar sua capacidade
de concentração e memória, encaixando as pecinhas; O quebra cabeça progressivo
vai ficando cada vez mais desafiador, contando no total com 4 puzzles, sendo cada um
com 6, 7, 8 e 9 peças respectivamente, totalizando 30 peças grandes em madeira,
coloridas, resistentes e seguras para seu bebê. Desenvolve a coordenação motora, o
raciocínio e a percepção visual de forma divertida.
BRINQUEDO BLOCOS LÓGICOS MADEIRA MDF 48 PEÇAS Blocos lógicos as
crianças desenvolverão os primeiros conceitos de tamanho, espessura, cor e forma.
Permite realizar atividades de classificação, ordenação e seriação. Especificações
Contém: 48 peças pintadas em tinta ultravioleta atóxica nas cores azul, amarelo e
vermelho, divididos em 4 formas: 12 quadrados, 12 triângulos, 12 retângulos, 12
círculos.

IMAGINE

UNID

20 84,00

1.680,00

BC

UNID

10 32,00

320,00

FUND

UNID

20 35,00

700,00

BC

UNID

20 33,49

669,80

SC

UNID

20 48,60

972,00

1.2 – As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridas
pelo Município.
1.3 – Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada, mediante emissão
e recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO (válida como
ordem de fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e no Edital que a originou,
podendo o fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as necessidades do Município.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir
da data da assinatura.
2.2 – Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n°
8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de
Ibirapitanga não será obrigado à aquisição, exclusivamente por seu intermédio, dos brinquedos
referidos na Cláusula I, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei,
sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.
2.3 – Em cada aquisição decorrentes desta Ata, serão observados, quanto ao preço, às
Cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico n°020/2021, que a precedeu e
integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno
conhecimento das partes.
2.4 – O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas
abaixo:
a) Recusar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte, por mais de 05 (cinco) dias
corridos, após o prazo preestabelecido nesta Ata;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega de qualquer item constante do objeto
adjudicado, em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas
ao recebimento dos brinquedos, superior a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo registrado;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta Ata de Registro.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente ao fornecimento dos
brinquedos e conferência das quantidades solicitadas pela Secretaria de Educação;
3.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Secretaria de Educação pelo pedido, a
nota fiscal de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Fundo ou da
Secretaria e conter o número do empenho correspondente.
3.3 – Além da nota fiscal, a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante
a validade do registro) os seguintes documentos:
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a – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na
forma da Lei; e Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias
e às de Terceiros, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos em lei. Ambas poderão ser atendidas com a CERTIDÃO CONJUNTA que poderá ser
retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br;
b – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei. A
mesma poderá ser retirada no site: www.sefaz.ba.gov.br, no caso das licitantes com sede no
Estado da Bahia;
c – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
d – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por Lei. A mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
e - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de
1943. (NR) (Lei 12.240/2011), bem como a Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, da
Justiça do Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro de 2012. A mesma poderá ser retirada
no site: www.trt.gov.br;
3.4 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente
com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.5 – O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.6 – Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação
de quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção
monetária.
3.7 - Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5% (cinco
décimos por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento e correção monetária pelo
índice INPC, pro rata dia.
CLÁUSULA IV – DA ENTREGA E DO PRAZO
4.1 - O prazo de entrega será de no máximo até 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da
Nota de Empenho e confirmação de pedido.
4.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos
brinquedos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos brinquedos.
4.2.1 – A entrega será feita à Secretaria de Educação, nos endereços indicados nas ordens de
fornecimentos expedida pelo Município, a quem caberá conferi-lo e lavrar Termo de
Recebimento Provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as
exigências do Edital, sem prejuízo dos termos dos itens 9, 10 e 11 do presente termo.
4.2.2 - Além da entrega no local designado pela Secretaria de Educação, conforme subitem
4.2.1, deverá a licitante vencedora também descarregar e armazenar os brinquedos em local
indicado por servidor, comprometendo-se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados
a estes.
4.3 - Toda e qualquer entrega de brinquedos fora do estabelecido nesta Ata será imediatamente
notificada à licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente,
ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas
também, as sanções previstas nesta Ata de Registro de Preços.

Praça Manoel Jorge e Silva, s/n - Centro - CEP 45.500-000 – Ibirapitanga - Bahia
Site: www.ibirapitanga.ba.io.org.br

3

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 6YKUBRUY/JGCHMQPRIVGHW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Ibirapitanga

Sexta-feira
29 de Outubro de 2021
5 - Ano - Nº 2805

Serviço Público Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ: 13.846.753/0001-64
GABINETE DO PREFEITO

4.4 – Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Secretaria de
Educação não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado
à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.
4.5 – Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no
prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo
máximo de 5 (cinco) dias.
4.6 – A Secretaria terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência do que
foi entregue, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a DETENTORA DA ATA
para substituição do objeto entregue em desacordo com as especificações.
4.7 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA
ATA pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em
parte, o objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES
5.1 – Do Município
5.1.1 – Atestar o efetivo recebimento definitivo do objeto licitado;
5.1.2 – Aplica a PROMINENTE FORNECEDORA penalidades, quando for o caso;
5.1.3 – Prestar a toda e qualquer informação a licitante vencedora, por esta solicitada,
necessária à perfeita execução desta Ata de Registro;
5.1.4 – Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no
Departamento de Tesouraria;
5.1.5 – Notificar, por escrito à Contratada da aplicação, de qualquer sanção;
5.2 – Da Promitente Fornecedora
5.2.1 – Fornecer o objeto desta Ata de Registro nas especificações contidas no Item 01 desta
Ata;
5.2.2 - Assumir inteira responsabilidade, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta Ata de Registro, isentando o
Município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações
previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal,
decorrente do fornecimento e de qualquer tipo de demanda.
5.2.3 – A empresa assume o compromisso formal de fornecer todos os brinquedos, objeto da
presente Ata de Registro, com perfeição e acuidade.
5.2.4 - Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação
(quando ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a
responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados,
quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram.
5.2.5 – A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao
Município, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária,
devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.
5.2.6 - Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados
pelo Município, e cujas reclamações se obrigam a atender prontamente.
5.2.7 – Manter, durante a execução desta Ata de Registro, as mesmas condições de habilitação.
5.2.8 – Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que fizerem
necessários no quantitativo estimado do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor contratado.
CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
6.1 – O contrato de aquisição decorrente da presente Ata de Registro de Preços será
formalizado pela emissão e retiradas da Nota de Empenho pela detentora.
6.2 – A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os
pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver
prevista para data posterior à do seu vencimento.
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6.3 – Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual
deverá ser feita através de Nota de Empenho.
6.4 - Toda e qualquer entrega de brinquedos fora do estabelecido nesta Ata, será
imediatamente notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os
brinquedos, o que fará(ão) prontamente, num prazo máximo de 48 horas, ficando entendido que
correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também às sanções cabíveis.
6.5 - O objeto desta licitação será recebido e fiscalizado pelas respectivas Unidades
Contratantes, consoante o disposto no artigo 73, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93,
com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº. 8.883/94 e seguintes, e demais normas
pertinentes.
CLÁUSULA VII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
7.1 – Os preços que vierem a constar da Autorização de Fornecimento (ou instrumento
equivalente) poderão ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos
termos da legislação em vigor, conforme Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666/93 e legislação
subsequente.
7.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes
em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços,
comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e
financeiro da avença.
7.3 - A Administração Municipal através da Secretaria de Educação, poderá, na vigência do
registro, solicitar a redução dos preços registrados, garantida a prévia defesa da Detentora da
Ata, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando as
alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional,
sendo que o novo preço fixado será valido a partir da assinatura da Ata pelas partes
interessadas.
7.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA VIII - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
8.1. A fiscalização de todas as fases do fornecimento será feita pelo CONTRATANTE, por
intermédio DO RESPONSÁVEL designado gestor/fiscal desta Ata de Registro e do contrato,
através de Portaria, indicado pelo Secretário Municipal de Administração, nos termos do Artigo
67 da Lei n° 8.666/93, com autoridade para exercer em nome do CONTRATANTE toda e
qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização, obrigando-se a CONTRATADA a
facilitar, de modo amplo e completo, a ação do fiscal.
8.2. A fiscalização será exercida no interesse do CONTRATANTE e não exclui e nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades,
e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e
prepostos.
8.3. A Fiscalização poderá determinar, a ônus da CONTRATADA, a substituição dos brinquedos
julgados deficientes ou não-conformes com as especificações definidas, cabendo a
CONTRATADA, providenciar a troca dos mesmos no prazo máximo definido pela fiscalização,
sem direito à extensão do prazo final de fornecimento.
8.4. Caso o Secretário Municipal não designe nenhum servidor para acompanhar o fornecimento
e fiscalização, o mesmo assumirá tal responsabilidade.
8.5. O CONTRATANTE, através do fiscal do contrato comunicará a CONTRATADA por escrito,
as deficiências porventura verificadas no fornecimento, para imediata correção.
8.6. A presença da fiscalização do CONTRATANTE não elide nem diminui a responsabilidade
da CONTRATADA.
8.7. O Gestor/Fiscal desta Ata anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com o fornecimento, ora CONTRATADO, determinando o que for necessário à regularização
das faltas ou defeitos observados.
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8.8. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou
em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução.
8.9. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor/Fiscal da Ata de
Registro deverão ser solicitadas ao Secretária Municipal de Educação, em tempo hábil, para a
adoção das medidas convenientes.
CLÁUSULA IX – DAS PENALIDADES
9.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
9.1.1 – Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar
e contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor estimado
da contratação;
9.1.2 – Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito
de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor
estimado da contratação;
9.1.3 - Executar esta Ata de Registro com irregularidades, passíveis de correção durante a
execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
9.1.4 - Executar esta Ata de Registro com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após
os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor
atualizado desta Ata de Registro;
9.1.5 - Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante
não adimplido desta Ata de Registro;
9.1.6 - Inexecução total desta Ata de Registro: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
9.1.7 - Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de 05 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
9.1.8 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
CLÁUSULA X – DAS UNIDADES REQUISITANTES
10.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado pelas diversas
Secretarias desta Administração, através do Setor de Compras, observadas as prescrições
legais e conforme termo inicial.
CLÁUSULA XI – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela
Administração, quando:
11.1.1 – A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
11.1.2 – A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a
Administração não aceitar sua justificativa;
11.1.3 - A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de
preços, a critério da Administração; observada a legislação em vigor;
11.1.4 – Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de
registro de preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições
legais;
11.1.5 – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a
detentora não acatar a revisão dos mesmos;
11.1.6 – Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela
Administração.
11.2 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item,
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao
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processo administrativo da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado,
incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no
Diário Oficial do Município, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço
registrado a partir da última publicação.
11.3 – Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando
comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da
Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94.
11.3.1 – A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser
formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das
penalidades previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido.
CLAUSULA XII – DAS COMUNICAÇÕES
12.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XIII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
13.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de
Registro de Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLAUSULA XIV - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
13.1 – A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação
modalidade Pregão na forma Eletrônica, tipo menor preço por Item, para o Sistema de Registro
de Preços N°.020/2021.
CLÁUSULA XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 – Integram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico - SRP N°020/2021 e proposta da
empresa, classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
15.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada
pela Lei Federal n° 8.883/94, pelo Decreto Municipal no que não colidir com a primeira e nas
demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XVI – DO FORO
16.1 – As partes elegem o foro da Comarca de Ubatã – BA, como único competente para dirimir
quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento
na presença de duas testemunhas abaixo.

Ibirapitanga,20 de outubro 2021.

Prefeito Municipal
Empresa Detentora da Ata

Gestor da Ata de Registro
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Testemunhas:
a) ______________________________
CPF:

b) __________________________
CPF:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35-2021

O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita
no CNPJ/MF. 13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e
Silva, 1º. andar, Centro, Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito
Municipal, Sr. JUNILSON BATISTA GOMES, brasileiro, casado, portador do RG.
03.166.458-00 – SSP/BA, inscrito no CPF/MF.496.755.915-87, residente e domiciliado
na Avenida Alexandre Quinto, 60 – Centro - Município de Ibirapitanga – Bahia,
doravante designado CONTRATANTE e a empresa: MARCO ANTONIO SOUZA PASSOS,
estabelecida na Praça Pirajá da Silva, 264 – Térreo Cidade Alta – CEP: 45.445-000 – CAMAMU
- Bahia, CNPJ n° 15.213.021/0001-62, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA,
neste ato representada pelo Sr(a) MARCO ANTONIO SOUZA PASSOS, inscrito no CPF sob o
n° 726.553.055-15, e considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO N° 020/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo
Administrativo Nº 158/2021, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas às
disposições da Lei n° 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para futura e eventual aquisição
de brinquedos recreativos e educativos, para atender a Secretaria de Educação, conforme a
seguir:
Lote..................
Descrição do material
Itens

MARCA

PISCINA DE BOLINHAS PREMIUM 2,00 METROS -COM 500 A 1000 BOLINHAS
Todo revestimento é feito de material vinílico XP 500. A estrutura é confeccionada em
aço GALVANIZADO, o que proporciona muita durabilidade sem riscos na pintura, suas
peças são fabricadas com encaixe, fazendo com que assim não haja perca das peças
na montagem e desmontagem. Produto projetado para ficar de acordo com as
necessidades de uso tendo uma resistência necessária para grande durabilidade. As
colunas são revestidas com ISOTUBO de alto impacto, proporcionando maior
segurança para o uso, tem uma "tampinha" no final para não riscar ou danificar o chão.
Rede lateral multicolorida. As 4 laterais são de madeira revestida com uma grossa
camada de espuma recoberta com uma capa vinílica XP 500 colorida e possuem
DEDO
"pezinhos" para a lona não entrar em contato com o chão. O toldo é feito de lona
BRINQUE
1
colorida XP 500 e possui um reforço interno para não rasgar na montagem e
DOS
desmontagem. Acompanha o tapete EVA. Especificações Técnicas: Dados para
transporte: 2 Volumes Medidas: 2.06 x 0.13 x 0.44. 2.06 x 0.20 x 0.45. Peso: 45 Kg.
Produto 100% nacional. Produzida 100% em ferro galvanizado. Revestimento em lona
XP 500. Peças de encaixe, garantindo maior segurança pois não há parafusos e
rebarbas e garante maior facilidade para a montagem e desmontagem. Rede multe
colorida, feitos artesanalmente. Pés com sistemas de emborrachamentos para evitar
danificação no chão e ruídos. Toldo com reforço nas costuras, garantindo maior
resistência e durabilidade, indicado para quem deseja obter para locações, Segurança,
durabilidade, qualidade, funcionalidade, beleza e inovação. Garantia: 3 meses de
garantia contra defeitos de fabricação.
CAMA ELÁSTICA 3.66 REDONDA - Com Proteção e Escada Cama Elástica 3.66
super-resistente; Lona de pulo Sanett emborrachado. Proteção das molas material
super-resistente; Proteção rede lateral colorida; Escada de acesso; Estrutura 100% em
aço galvanizado a fogo, inclusive as hastes de proteção e a escada. Aço com parede
de 1,88mm, Lona de salto com proteção UV e sem emenda. Pés em W maior FANTASY
2
PLEY
sustentação; suporta até 400kgs de impacto; Dimensões (L x A x P): 366 x 190 x 366
cm; Peso: 65000g; DADOS TÉCNICOS: Medidas: Diâmetro: 3,66m; Molas: 72 molas
galvanizadas. Altura do chão até a lona de salto: 80cm; Altura total: 2,25m; Impacto:
400kg; Peso máximo do usuário:100kg; Idade sugerida: acima de 3 anos
acompanhados por adultos. Obs: Cama toda colorida podendo variar as cores.
TABULEIRO EDUCATIVO ALFABETO COM NÚMEROS. ENCAIXE DE ALFABETO,
A
brinquedo que desenvolve a coordenação motora, aprendizado sobre o alfabeto, noção PRINCES
9
de cores e tamanhos e também a resolução de problemas. Colorido com tinta atóxica ARTESAN
Material - mdf Medida do tabuleiro - 44 x 27 cm Altura 6 mm
ATO

Valor
Unitario

Valor
total

UNID

5 1.343,00

6.715,00

UNID

5 1.690,00

8.450,00

UNID

UNID

QUANT.

10 91,00

910,00
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10

18

21

TAPETE TATAME EVA INFANTIL BEBE ESCOLA QUARTO VERDE 30X30X1CM
10MM O tatame ou tapete é produzido em EVA de qualidade e densidade adequadas
para garantir segurança e conforto do usuário em diversas aplicações, por causa do
encaixe que proporciona a junção perfeita das peças, permitindo a montagem de
configurações e tamanhos diversos. A textura do tapete ou tatame, além de apresentar
design agradável e conforto ao contato com a pele, proporciona alta aderência,
protegendo o usuário de derrapagens e escorregões. Com sistema avançado de
absorção de impacto, o tapete ou tatame apresenta o efeito memória, ou seja, o
material retorna rapidamente ao seu formato original após ser pressionado, evitando
ondulações na superfície, por se tratar de um produto versátil, é indicado para quadras
de futebol infantil, playground, escolas, áreas de uso infantil de clubes, hotéis, buffet,
eventos, lutas, academias, estúdios e muito mais, ele é muito útil. Higiênico: Pode ser
limpo com pano úmido ou lavado facilmente com água e sabão neutro. Durável: Possui
validade indeterminada. A duração é longa, dependendo principalmente das formas
adequadas de manuseio e armazenagem. Densidade: Adequada para prática de
atividade física e atividades infantis de baixo impacto ou práticas esportivas ou
relaxamento como yoga, pilates, alongamento, ginasticas, massagens e etc. OBS:
Tapete Tatame é vendido unitário, compre quantos desejar.
JOGO DE PESCA ORIGINAL - é um clássico. Musical Rotate Board Fishing Toys para
2 3 4 5 anos de idade e até meninos e meninas. Tente obter o máximo de peixes neste
clássico jogo cheio de ação. Jogabilidade única para cultivar a habilidade de
cooperação entre mãos e olhos das crianças.com 4 varas magnéticas de pesca, 19
peixes, pode ser jogado por 4 crianças. Material: plástico ABS Alimentação: 2x bateria
aa (não incluída para envio) Tamanho do porco (Dia. XH): aprox. 36x27cm /
14,17x10,63 polegadas O pacote inclui: 1 jogo de brinquedo de pesca
TUNEL CENTOPEIA INFANTIL Túnel em formato de centopeia multicolor! As cores e
o rosto da centopeia de língua para fora já passam uma sensação de alegria. Os
baixinhos vão se movimentar de um lado para o outro estimulando a criatividade e a
coordenação motora, além de desenvolver a autoconfiança. Após o uso, pode ser
guardado de modo compacto. Características; Brinquedo para Playground Infantil;
Idade Recomendada de 2 a 4 anos. Peso máx. suportado 30 kg

EVAMAX

UNID

10 58,80

588,00

CIA
BRINK

UNID

20 71,50

1.430,00

IMPPORT
WAY

UNID

20 1.550,00

31.000,00

1.2 – As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridas
pelo Município.
1.3 – Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada, mediante emissão
e recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO (válida como
ordem de fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e no Edital que a originou,
podendo o fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as necessidades do Município.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir
da data da assinatura.
2.2 – Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n°
8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de
Ibirapitanga não será obrigado à aquisição, exclusivamente por seu intermédio, dos brinquedos
referidos na Cláusula I, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei,
sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.
2.3 – Em cada aquisição decorrentes desta Ata, serão observados, quanto ao preço, às
Cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico n°020/2021, que a precedeu e
integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno
conhecimento das partes.
2.4 – O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas
abaixo:
a) Recusar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte, por mais de 05 (cinco) dias
corridos, após o prazo preestabelecido nesta Ata;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega de qualquer item constante do objeto
adjudicado, em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas
ao recebimento dos brinquedos, superior a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo registrado;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta Ata de Registro.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
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3.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente ao fornecimento dos
brinquedos e conferência das quantidades solicitadas pela Secretaria de Educação;
3.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Secretaria de Educação pelo pedido, a
nota fiscal de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Fundo ou da
Secretaria e conter o número do empenho correspondente.
3.3 – Além da nota fiscal, a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante
a validade do registro) os seguintes documentos:
a – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na
forma da Lei; e Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias
e às de Terceiros, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos em lei. Ambas poderão ser atendidas com a CERTIDÃO CONJUNTA que poderá ser
retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br;
b – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei. A
mesma poderá ser retirada no site: www.sefaz.ba.gov.br, no caso das licitantes com sede no
Estado da Bahia;
c – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
d – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por Lei. A mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
e - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de
1943. (NR) (Lei 12.240/2011), bem como a Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, da
Justiça do Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro de 2012. A mesma poderá ser retirada
no site: www.trt.gov.br;
3.4 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente
com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.5 – O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.6 – Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação
de quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção
monetária.
3.7 - Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5% (cinco
décimos por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento e correção monetária pelo
índice INPC, pro rata dia.
CLÁUSULA IV – DA ENTREGA E DO PRAZO
4.1 - O prazo de entrega será de no máximo até 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da
Nota de Empenho e confirmação de pedido.
4.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos
brinquedos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos brinquedos.
4.2.1 – A entrega será feita à Secretaria de Educação, nos endereços indicados nas ordens de
fornecimentos expedida pelo Município, a quem caberá conferi-lo e lavrar Termo de
Recebimento Provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as
exigências do Edital, sem prejuízo dos termos dos itens 9, 10 e 11 do presente termo.
4.2.2 - Além da entrega no local designado pela Secretaria de Educação, conforme subitem
4.2.1, deverá a licitante vencedora também descarregar e armazenar os brinquedos em local
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indicado por servidor, comprometendo-se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados
a estes.
4.3 - Toda e qualquer entrega de brinquedos fora do estabelecido nesta Ata será imediatamente
notificada à licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente,
ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas
também, as sanções previstas nesta Ata de Registro de Preços.
4.4 – Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Secretaria de
Educação não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado
à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.
4.5 – Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no
prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo
máximo de 5 (cinco) dias.
4.6 – A Secretaria terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência do que
foi entregue, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a DETENTORA DA ATA
para substituição do objeto entregue em desacordo com as especificações.
4.7 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA
ATA pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em
parte, o objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES
5.1 – Do Município
5.1.1 – Atestar o efetivo recebimento definitivo do objeto licitado;
5.1.2 – Aplica a PROMINENTE FORNECEDORA penalidades, quando for o caso;
5.1.3 – Prestar a toda e qualquer informação a licitante vencedora, por esta solicitada,
necessária à perfeita execução desta Ata de Registro;
5.1.4 – Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no
Departamento de Tesouraria;
5.1.5 – Notificar, por escrito à Contratada da aplicação, de qualquer sanção;
5.2 – Da Promitente Fornecedora
5.2.1 – Fornecer o objeto desta Ata de Registro nas especificações contidas no Item 01 desta
Ata;
5.2.2 - Assumir inteira responsabilidade, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta Ata de Registro, isentando o
Município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações
previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal,
decorrente do fornecimento e de qualquer tipo de demanda.
5.2.3 – A empresa assume o compromisso formal de fornecer todos os brinquedos, objeto da
presente Ata de Registro, com perfeição e acuidade.
5.2.4 - Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação
(quando ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a
responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados,
quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram.
5.2.5 – A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao
Município, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária,
devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.
5.2.6 - Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados
pelo Município, e cujas reclamações se obrigam a atender prontamente.
5.2.7 – Manter, durante a execução desta Ata de Registro, as mesmas condições de habilitação.
5.2.8 – Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que fizerem
necessários no quantitativo estimado do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor contratado.
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CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
6.1 – O contrato de aquisição decorrente da presente Ata de Registro de Preços será
formalizado pela emissão e retiradas da Nota de Empenho pela detentora.
6.2 – A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os
pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver
prevista para data posterior à do seu vencimento.
6.3 – Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual
deverá ser feita através de Nota de Empenho.
6.4 - Toda e qualquer entrega de brinquedos fora do estabelecido nesta Ata, será
imediatamente notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os
brinquedos, o que fará(ão) prontamente, num prazo máximo de 48 horas, ficando entendido que
correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também às sanções cabíveis.
6.5 - O objeto desta licitação será recebido e fiscalizado pelas respectivas Unidades
Contratantes, consoante o disposto no artigo 73, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93,
com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº. 8.883/94 e seguintes, e demais normas
pertinentes.
CLÁUSULA VII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
7.1 – Os preços que vierem a constar da Autorização de Fornecimento (ou instrumento
equivalente) poderão ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos
termos da legislação em vigor, conforme Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666/93 e legislação
subsequente.
7.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes
em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços,
comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e
financeiro da avença.
7.3 - A Administração Municipal através da Secretaria de Educação, poderá, na vigência do
registro, solicitar a redução dos preços registrados, garantida a prévia defesa da Detentora da
Ata, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando as
alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional,
sendo que o novo preço fixado será valido a partir da assinatura da Ata pelas partes
interessadas.
7.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA VIII - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
8.1. A fiscalização de todas as fases do fornecimento será feita pelo CONTRATANTE, por
intermédio DO RESPONSÁVEL designado gestor/fiscal desta Ata de Registro e do contrato,
através de Portaria, indicado pelo Secretário Municipal de Administração, nos termos do Artigo
67 da Lei n° 8.666/93, com autoridade para exercer em nome do CONTRATANTE toda e
qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização, obrigando-se a CONTRATADA a
facilitar, de modo amplo e completo, a ação do fiscal.
8.2. A fiscalização será exercida no interesse do CONTRATANTE e não exclui e nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades,
e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e
prepostos.
8.3. A Fiscalização poderá determinar, a ônus da CONTRATADA, a substituição dos brinquedos
julgados deficientes ou não-conformes com as especificações definidas, cabendo a
CONTRATADA, providenciar a troca dos mesmos no prazo máximo definido pela fiscalização,
sem direito à extensão do prazo final de fornecimento.
8.4. Caso o Secretário Municipal não designe nenhum servidor para acompanhar o fornecimento
e fiscalização, o mesmo assumirá tal responsabilidade.
8.5. O CONTRATANTE, através do fiscal do contrato comunicará a CONTRATADA por escrito,
as deficiências porventura verificadas no fornecimento, para imediata correção.
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8.6. A presença da fiscalização do CONTRATANTE não elide nem diminui a responsabilidade
da CONTRATADA.
8.7. O Gestor/Fiscal desta Ata anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com o fornecimento, ora CONTRATADO, determinando o que for necessário à regularização
das faltas ou defeitos observados.
8.8. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou
em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução.
8.9. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor/Fiscal da Ata de
Registro deverão ser solicitadas ao Secretária Municipal de Educação, em tempo hábil, para a
adoção das medidas convenientes.
CLÁUSULA IX – DAS PENALIDADES
9.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
9.1.1 – Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar
e contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor estimado
da contratação;
9.1.2 – Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito
de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor
estimado da contratação;
9.1.3 - Executar esta Ata de Registro com irregularidades, passíveis de correção durante a
execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
9.1.4 - Executar esta Ata de Registro com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após
os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor
atualizado desta Ata de Registro;
9.1.5 - Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante
não adimplido desta Ata de Registro;
9.1.6 - Inexecução total desta Ata de Registro: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
9.1.7 - Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de 05 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
9.1.8 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
CLÁUSULA X – DAS UNIDADES REQUISITANTES
10.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado pelas diversas
Secretarias desta Administração, através do Setor de Compras, observadas as prescrições
legais e conforme termo inicial.
CLÁUSULA XI – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela
Administração, quando:
11.1.1 – A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
11.1.2 – A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a
Administração não aceitar sua justificativa;
11.1.3 - A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de
preços, a critério da Administração; observada a legislação em vigor;
11.1.4 – Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de
registro de preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições
legais;
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11.1.5 – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a
detentora não acatar a revisão dos mesmos;
11.1.6 – Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela
Administração.
11.2 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item,
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao
processo administrativo da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado,
incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no
Diário Oficial do Município, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço
registrado a partir da última publicação.
11.3 – Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando
comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da
Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94.
11.3.1 – A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser
formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das
penalidades previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido.
CLAUSULA XII – DAS COMUNICAÇÕES
12.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XIII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
13.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de
Registro de Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLAUSULA XIV - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
13.1 – A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação
modalidade Pregão na forma Eletrônica, tipo menor preço por Item, para o Sistema de Registro
de Preços N°020/2021.
CLÁUSULA XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 – Integram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico - SRP N°020/2021 e proposta da
empresa, classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
15.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada
pela Lei Federal n° 8.883/94, pelo Decreto Municipal no que não colidir com a primeira e nas
demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XVI – DO FORO
16.1 – As partes elegem o foro da Comarca de Ubatã – BA, como único competente para dirimir
quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento
na presença de duas testemunhas abaixo.

Ibirapitanga, 20 de outubro 2021.

Prefeito Municipal

Empresa Detentora da Ata
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Gestor da Ata de Registro
Testemunhas:
a) ______________________________
CPF:

b) __________________________
CPF:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2021

O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita
no CNPJ/MF. 13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e
Silva, 1º. andar, Centro, Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito
Municipal, Sr. JUNILSON BATISTA GOMES, brasileiro, casado, portador do RG.
03.166.458-00 – SSP/BA, inscrito no CPF/MF.496.755.915-87, residente e domiciliado
na Avenida Alexandre Quinto, 60 – Centro - Município de Ibirapitanga – Bahia,
doravante designado CONTRATANTE
e a empresa: T NAVA COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS EIRELI, estabelecida na Rua Nicolau Malyz, 151, sala 01 – Loteamento
Malyz – CEP: 99.740-000 – BARÃO DE COTEGIPE – Rio Grande do Sul, CNPJ n°
18.914.500/0001-65, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, neste ato
representada pelo Sr(a) TAMIRES NAVA, inscrito no CPF sob o n° 019.737.340-28, e
considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/2021, para
REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo Administrativo Nº 158/2021, firmam a
presente Ata de Registro de Preços, obedecidas às disposições da Lei n° 8.666/93, suas
alterações posteriores e as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1 Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para futura e eventual
aquisição de brinquedos recreativos e educativos, para atender a Secretaria de Educação,
conforme a seguir:
1.2
Descrição do material
Itens
20

MARCA
CONJUNTO DE ENCAIXE DE BLOCOS - Madeira

JOTTPLAY

UNID

QUANT.

Valor Unitário

UNID

20

61.50

Valor
total
1.233,00

1.2 – As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridas
pelo Município.
1.3 – Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada, mediante emissão
e recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO (válida como
ordem de fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e no Edital que a originou,
podendo o fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as necessidades do Município.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir
da data da assinatura.
2.2 – Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n°
8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de
Ibirapitanga não será obrigado à aquisição, exclusivamente por seu intermédio, dos brinquedos
referidos na Cláusula I, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei,
sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.
2.3 – Em cada aquisição decorrentes desta Ata, serão observados, quanto ao preço, às
Cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico n°020/2021, que a precedeu e
integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno
conhecimento das partes.
2.4 – O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas
abaixo:
a) Recusar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte, por mais de 05 (cinco) dias
corridos, após o prazo preestabelecido nesta Ata;
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b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega de qualquer item constante do objeto
adjudicado, em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas
ao recebimento dos brinquedos, superior a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo registrado;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta Ata de Registro.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente ao fornecimento dos
brinquedos e conferência das quantidades solicitadas pela Secretaria de Educação;
3.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Secretaria de Educação pelo pedido, a
nota fiscal de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Fundo ou da
Secretaria e conter o número do empenho correspondente.
3.3 – Além da nota fiscal, a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante
a validade do registro) os seguintes documentos:
a – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na
forma da Lei; e Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias
e às de Terceiros, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos em lei. Ambas poderão ser atendidas com a CERTIDÃO CONJUNTA que poderá ser
retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br;
b – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei. A
mesma poderá ser retirada no site: www.sefaz.ba.gov.br, no caso das licitantes com sede no
Estado da Bahia;
c – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
d – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por Lei. A mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
e - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de
1943. (NR) (Lei 12.240/2011), bem como a Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, da
Justiça do Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro de 2012. A mesma poderá ser retirada
no site: www.trt.gov.br;
3.4 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente
com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.5 – O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.6 – Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação
de quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção
monetária.
3.7 - Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5% (cinco
décimos por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento e correção monetária pelo
índice INPC, pro rata dia.
CLÁUSULA IV – DA ENTREGA E DO PRAZO
4.1 - O prazo de entrega será de no máximo até 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da
Nota de Empenho e confirmação de pedido.
4.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos
brinquedos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos brinquedos.
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4.2.1 – A entrega será feita à Secretaria de Educação, nos endereços indicados nas ordens de
fornecimentos expedida pelo Município, a quem caberá conferi-lo e lavrar Termo de
Recebimento Provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as
exigências do Edital, sem prejuízo dos termos dos itens 9, 10 e 11 do presente termo.
4.2.2 - Além da entrega no local designado pela Secretaria de Educação, conforme subitem
4.2.1, deverá a licitante vencedora também descarregar e armazenar os brinquedos em local
indicado por servidor, comprometendo-se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados
a estes.
4.3 - Toda e qualquer entrega de brinquedos fora do estabelecido nesta Ata será imediatamente
notificada à licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente,
ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas
também, as sanções previstas nesta Ata de Registro de Preços.
4.4 – Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Secretaria de
Educação não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado
à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.
4.5 – Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no
prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo
máximo de 5 (cinco) dias.
4.6 – A Secretaria terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência do que
foi entregue, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a DETENTORA DA ATA
para substituição do objeto entregue em desacordo com as especificações.
4.7 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA
ATA pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em
parte, o objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES
5.1 – Do Município
5.1.1 – Atestar o efetivo recebimento definitivo do objeto licitado;
5.1.2 – Aplica a PROMINENTE FORNECEDORA penalidades, quando for o caso;
5.1.3 – Prestar a toda e qualquer informação a licitante vencedora, por esta solicitada,
necessária à perfeita execução desta Ata de Registro;
5.1.4 – Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no
Departamento de Tesouraria;
5.1.5 – Notificar, por escrito à Contratada da aplicação, de qualquer sanção;
5.2 – Da Promitente Fornecedora
5.2.1 – Fornecer o objeto desta Ata de Registro nas especificações contidas no Item 01 desta
Ata;
5.2.2 - Assumir inteira responsabilidade, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta Ata de Registro, isentando o
Município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações
previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal,
decorrente do fornecimento e de qualquer tipo de demanda.
5.2.3 – A empresa assume o compromisso formal de fornecer todos os brinquedos, objeto da
presente Ata de Registro, com perfeição e acuidade.
5.2.4 - Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação
(quando ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a
responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados,
quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram.
5.2.5 – A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao
Município, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária,
devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.
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5.2.6 - Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados
pelo Município, e cujas reclamações se obrigam a atender prontamente.
5.2.7 – Manter, durante a execução desta Ata de Registro, as mesmas condições de habilitação.
5.2.8 – Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que fizerem
necessários no quantitativo estimado do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor contratado.
CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
6.1 – O contrato de aquisição decorrente da presente Ata de Registro de Preços será
formalizado pela emissão e retiradas da Nota de Empenho pela detentora.
6.2 – A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os
pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver
prevista para data posterior à do seu vencimento.
6.3 – Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual
deverá ser feita através de Nota de Empenho.
6.4 - Toda e qualquer entrega de brinquedos fora do estabelecido nesta Ata, será
imediatamente notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os
brinquedos, o que fará(ão) prontamente, num prazo máximo de 48 horas, ficando entendido que
correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também às sanções cabíveis.
6.5 - O objeto desta licitação será recebido e fiscalizado pelas respectivas Unidades
Contratantes, consoante o disposto no artigo 73, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93,
com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº. 8.883/94 e seguintes, e demais normas
pertinentes.
CLÁUSULA VII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
7.1 – Os preços que vierem a constar da Autorização de Fornecimento (ou instrumento
equivalente) poderão ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos
termos da legislação em vigor, conforme Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666/93 e legislação
subsequente.
7.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes
em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços,
comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e
financeiro da avença.
7.3 - A Administração Municipal através da Secretaria de Educação, poderá, na vigência do
registro, solicitar a redução dos preços registrados, garantida a prévia defesa da Detentora da
Ata, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando as
alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional,
sendo que o novo preço fixado será valido a partir da assinatura da Ata pelas partes
interessadas.
7.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA VIII - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
8.1. A fiscalização de todas as fases do fornecimento será feita pelo CONTRATANTE, por
intermédio DO RESPONSÁVEL designado gestor/fiscal desta Ata de Registro e do contrato,
através de Portaria, indicado pelo Secretário Municipal de Administração, nos termos do Artigo
67 da Lei n° 8.666/93, com autoridade para exercer em nome do CONTRATANTE toda e
qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização, obrigando-se a CONTRATADA a
facilitar, de modo amplo e completo, a ação do fiscal.
8.2. A fiscalização será exercida no interesse do CONTRATANTE e não exclui e nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades,
e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e
prepostos.
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8.3. A Fiscalização poderá determinar, a ônus da CONTRATADA, a substituição dos brinquedos
julgados deficientes ou não-conformes com as especificações definidas, cabendo a
CONTRATADA, providenciar a troca dos mesmos no prazo máximo definido pela fiscalização,
sem direito à extensão do prazo final de fornecimento.
8.4. Caso o Secretário Municipal não designe nenhum servidor para acompanhar o fornecimento
e fiscalização, o mesmo assumirá tal responsabilidade.
8.5. O CONTRATANTE, através do fiscal do contrato comunicará a CONTRATADA por escrito,
as deficiências porventura verificadas no fornecimento, para imediata correção.
8.6. A presença da fiscalização do CONTRATANTE não elide nem diminui a responsabilidade
da CONTRATADA.
8.7. O Gestor/Fiscal desta Ata anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com o fornecimento, ora CONTRATADO, determinando o que for necessário à regularização
das faltas ou defeitos observados.
8.8. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou
em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução.
8.9. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor/Fiscal da Ata de
Registro deverão ser solicitadas ao Secretária Municipal de Educação, em tempo hábil, para a
adoção das medidas convenientes.
CLÁUSULA IX – DAS PENALIDADES
9.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
9.1.1 – Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar
e contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor estimado
da contratação;
9.1.2 – Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito
de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor
estimado da contratação;
9.1.3 - Executar esta Ata de Registro com irregularidades, passíveis de correção durante a
execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
9.1.4 - Executar esta Ata de Registro com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após
os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor
atualizado desta Ata de Registro;
9.1.5 - Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante
não adimplido desta Ata de Registro;
9.1.6 - Inexecução total desta Ata de Registro: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
9.1.7 - Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de 05 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
9.1.8 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
CLÁUSULA X – DAS UNIDADES REQUISITANTES
10.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado pelas diversas
Secretarias desta Administração, através do Setor de Compras, observadas as prescrições
legais e conforme termo inicial.
CLÁUSULA XI – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela
Administração, quando:
11.1.1 – A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
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11.1.2 – A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a
Administração não aceitar sua justificativa;
11.1.3 - A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de
preços, a critério da Administração; observada a legislação em vigor;
11.1.4 – Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de
registro de preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições
legais;
11.1.5 – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a
detentora não acatar a revisão dos mesmos;
11.1.6 – Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela
Administração.
11.2 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item,
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao
processo administrativo da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado,
incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no
Diário Oficial do Município, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço
registrado a partir da última publicação.
11.3 – Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando
comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da
Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94.
11.3.1 – A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser
formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das
penalidades previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido.
CLAUSULA XII – DAS COMUNICAÇÕES
12.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XIII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
13.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de
Registro de Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLAUSULA XIV - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
13.1 – A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação
modalidade Pregão na forma Eletrônica, tipo menor preço por Item, para o Sistema de Registro
de Preços N°020/2021.
CLÁUSULA XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 – Integram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico - SRP N°020/2021 e proposta da
empresa, classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
15.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada
pela Lei Federal n° 8.883/94, pelo Decreto Municipal no que não colidir com a primeira e nas
demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XVI – DO FORO
16.1 – As partes elegem o foro da Comarca de Ubatã – BA, como único competente para dirimir
quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento
na presença de duas testemunhas abaixo.

Ibirapitanga, 20 de outubro de 2021.
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Prefeito Municipal
Empresa Detentora da Ata

Gestor da Ata de Registro

Testemunhas
a)______________________________
CPF:

b) __________________________
CPF:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37-2021

O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita
no CNPJ/MF. 13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e
Silva, 1º. andar, Centro, Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito
Municipal, Sr. JUNILSON BATISTA GOMES, brasileiro, casado, portador do RG.
03.166.458-00 – SSP/BA, inscrito no CPF/MF.496.755.915-87, residente e domiciliado
na Avenida Alexandre Quinto, 60 – Centro - Município de Ibirapitanga – Bahia,
doravante designado CONTRATANTE e a empresa: EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS
EIRELI, estabelecida na Av. Professor João Gomes Monteiro Sobrinho, 346, CEP: 78.008-800 –
CUIABÁ - MG, CNPJ n° 22.025.872/0001-47, doravante denominada PROMITENTE
FORNECEDORA, neste ato representada pelo Sr(a) EMILENE GEISA SANTANA FARIAS,
inscrito no CPF sob o n° 810.290.801-78, e considerando o resultado da licitação modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do
Processo Administrativo Nº 158/2021, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas
às disposições da Lei n° 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para futura e eventual aquisição
de brinquedos recreativos e educativos, para atender a Secretaria de Educação, conforme a
seguir:
Descrição do material
Itens
ESCORREGADOR Composto por 3 itens: 1 rampa, 1 escada, 1 tirante central.
Acoplamento da rampa à escada totalmente por encaixe, com 1 tirante central fixando
a escada à rampa Escada com 4 degraus, sendo que o último degrau (mais alto) fica
livre para apoio dos pés e nivelado com o início da rampa. Base da rampa com encaixe
para ser acoplado ao tanque de areia/água. 2 orifícios para encaixe da rampa à
escada. O corrimão fica alinhado às laterais da rampa. A parte superior do corrimão
6 fica apoiado sobre a parte superior da rampa (sem exercer esforço), funcionando como
um complemento da rampa, dando mais altura e consequentemente mais segurança;
Corrimão incorporado à própria escada, sem saliências. Topo da escada com 2 laterais
altas o suficiente para dar segurança a crianças menores. Totalmente desmontável.
Matéria-prima empregada Polietileno de média densidade (material não tóxico e
reciclável). Polietileno pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração
original mesmo que exposto ao tempo. Dimensões. Altura: 94 cm;
CAVALINHO C x L x A (cm); Comprimento 0,81m x Largura 0,28m x Altura 0,48m;
7 Fabricante: Idade sugerida: até 3 anos. Dimensões (L x A x P): 28 x 52 x 80 cm; Peso:
2550g.
Balanço Bebê Duplo - - Balanço para 2 crianças individualmente. - Produto composto
por peças totalmente roto moldadas - Tirante horizontal, 2 cavaletes laterais, peça
móvel e 2 balanços em forma de jatinha produzidas totalmente em plástico roto
moldado - Cordas trançadas no tirante horizontal usando sistema vai-e-vem que
impede que a corda se mova sobre o tirante, o que aumenta a segurança e a vida útil
da corda - Cavaletes laterais sem forma de bichinho - Tirante central instalado no
cavalete para fixação de peças móveis - 2 balanços individuais em plástico roto
moldado em forma de jatinho - 2 orifícios para passar as perninhas da criança - 2
8 joysticks colocados na lateral do jatinho, que se movimentam para a frente e para trás
ao serem acionados pela criança - Conjunto de cordas com abraçadeiras plásticas
para pendurar o jatinho - Estrutura em plástico - Peça móvel em formato de timão de
navio que gira de verdade acoplada na lateral da estrutura - Locais próprios para
fixação no chão - Matéria-prima empregada - Polietileno de média densidade (material
não tóxico e reciclável). - Polietileno pigmentado (colorido), com aditivo Uv que garante
a coloração original mesmo que exposto ao tempo. - Cordas de nylon trançadas e de
alta resistência. Altura: 1,20 m-Comprimento: 1,65 m - Largura: 1,15 m; Garantia 12
meses.
GIRA-GIRA a brincadeira preferida da criançada ficou ainda mais segura, colorida e
durável, já que o brinquedo não enferruja e não descasca a pintura. O piso tem drenos
para evitar acúmulo de água e textura antiderrapante para que até 3 crianças se
22
divirtam com toda a segurança Obs.: por conter partes móveis recomendamos que a
utilização do brinquedo seja sempre supervisionada por um adulto. Elas não vão
cansar de girar!!!
PLAYGROUND PETIT PLAY STANDARD. playground Constituído Por : 1 Módulo em
Formato Hexagonal com 2 Paredes em “v” e Parte Superior em Forma de Castelo, 1
23
Parede com Parte Superior em Forma de Castelo e Porta Elevadiça com Visor Na

QUANT.

Valor
Unitario

Valor
total

MARCA

UNID

RIJO

UNID

10 699,00

6.990,00

RIJO

UNID

10 149,00

1.490,00

FRESO

UNID

10 1.060,00

10.600,00

FRESO

UNID

20 1.290,00

25.800,00

FRESO

UNID

20 2.245,00

44.900,00

Praça Manoel Jorge e Silva, s/n - Centro - CEP 45.500-000 – Ibirapitanga - Bahia
Site: www.ibirapitanga.ba.io.org.br

1

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 6YKUBRUY/JGCHMQPRIVGHW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
29 de Outubro de 2021
26 - Ano - Nº 2805

Ibirapitanga

Serviço Público Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ: 13.846.753/0001-64
GABINETE DO PREFEITO

Parte Superior Acionada Por Cordinha, 1 Rampa de Escorregador Reto Pequeno, 1
Arco, 1 Tabelinha de Basquete com Tabela e Aro, 1 Meia Plataforma com Drenos Para
Evitar Acúmulo de Água e Detalhes Anti-derrapantes, Peça com 1 Degrau Que
Funciona Como Apoio e Como Acesso à Meia Plataforma, Aberturas Na Parte Inferior
Nos 6 Lados do Brinquedo. o Formato Hexagonal Tem Mais Possibilidades de
Diversão Porque Permite a Instalação de Componentes em 6 Lados Utilizáveis Ao
Invés de Apenas 4 Nos Formatos Tradicionais Locais Próprios Para Fixação do
Brinquedo No Chão, Caso Seja Necessário, Através de Parafusos. Cores Variadas de
Acordo com As Necessidades de Produção. Características: Projetado Para Crianças
de 2 a 5 Anos o Formato Hexagonal Tem Mais Possibilidades de Diversão Porque
Permite a Instalação de Componentes em 6 Lados Utilizáveis Ao Invés de Apenas 4
Nos Formatos Tradicionais 1 Módulo em Formato Hexagonal, Meia Plataforma, Escada
de Apoio e de Acesso à Meia Plataforma, Escorregador Reto Pequeno, Portinha
Medieval com Visor Na Parte Superior Acionada Através de Uma Cordinha, 2 Paredes
com Parte Superior em Forma de Ameias (como Um Castelo), Tabelinha de Basquete
com Tabela e Aro, 1 Peça em Forma de Arco de Proteção e Aberturas Inferiores em
Formato de Semi-Círculo Para Passagem em Todas As Direções. Locais Próprios Para
Fixação No Piso, Se Necessário. Embalagem em Plástico Resistente matéria-Prima
Empregada: Polietileno de Média Densidade (material Não Tóxico e Reciclável).
Polietileno Pigmentado (colorido), com Aditivo Uv Que Garante a Coloração Original
Mesmo Que Exposto Ao Tempo. Dimensões

1.2 – As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridas
pelo Município.
1.3 – Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada, mediante emissão
e recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO (válida como
ordem de fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e no Edital que a originou,
podendo o fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as necessidades do Município.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir
da data da assinatura.
2.2 – Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n°
8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de
Ibirapitanga não será obrigado à aquisição, exclusivamente por seu intermédio, dos brinquedos
referidos na Cláusula I, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei,
sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.
2.3 – Em cada aquisição decorrentes desta Ata, serão observados, quanto ao preço, às
Cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico n°020/2021, que a precedeu e
integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno
conhecimento das partes.
2.4 – O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas
abaixo:
a) Recusar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte, por mais de 05 (cinco) dias
corridos, após o prazo preestabelecido nesta Ata;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega de qualquer item constante do objeto
adjudicado, em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas
ao recebimento dos brinquedos, superior a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo registrado;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta Ata de Registro.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente ao fornecimento dos
brinquedos e conferência das quantidades solicitadas pela Secretaria de Educação;
3.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Secretaria de Educação pelo pedido, a
nota fiscal de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Fundo ou da
Secretaria e conter o número do empenho correspondente.
3.3 – Além da nota fiscal, a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante
a validade do registro) os seguintes documentos:
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a – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na
forma da Lei; e Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias
e às de Terceiros, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos em lei. Ambas poderão ser atendidas com a CERTIDÃO CONJUNTA que poderá ser
retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br;
b – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei. A
mesma poderá ser retirada no site: www.sefaz.ba.gov.br, no caso das licitantes com sede no
Estado da Bahia;
c – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
d – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por Lei. A mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
e - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de
1943. (NR) (Lei 12.240/2011), bem como a Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, da
Justiça do Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro de 2012. A mesma poderá ser retirada
no site: www.trt.gov.br;
3.4 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente
com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.5 – O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.6 – Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação
de quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção
monetária.
3.7 - Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5% (cinco
décimos por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento e correção monetária pelo
índice INPC, pro rata dia.
CLÁUSULA IV – DA ENTREGA E DO PRAZO
4.1 - O prazo de entrega será de no máximo até 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da
Nota de Empenho e confirmação de pedido.
4.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos
brinquedos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos brinquedos.
4.2.1 – A entrega será feita à Secretaria de Educação, nos endereços indicados nas ordens de
fornecimentos expedida pelo Município, a quem caberá conferi-lo e lavrar Termo de
Recebimento Provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as
exigências do Edital, sem prejuízo dos termos dos itens 9, 10 e 11 do presente termo.
4.2.2 - Além da entrega no local designado pela Secretaria de Educação, conforme subitem
4.2.1, deverá a licitante vencedora também descarregar e armazenar os brinquedos em local
indicado por servidor, comprometendo-se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados
a estes.
4.3 - Toda e qualquer entrega de brinquedos fora do estabelecido nesta Ata será imediatamente
notificada à licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente,
ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas
também, as sanções previstas nesta Ata de Registro de Preços.
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4.4 – Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Secretaria de
Educação não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado
à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.
4.5 – Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no
prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo
máximo de 5 (cinco) dias.
4.6 – A Secretaria terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência do que
foi entregue, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a DETENTORA DA ATA
para substituição do objeto entregue em desacordo com as especificações.
4.7 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA
ATA pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em
parte, o objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES
5.1 – Do Município
5.1.1 – Atestar o efetivo recebimento definitivo do objeto licitado;
5.1.2 – Aplica a PROMINENTE FORNECEDORA penalidades, quando for o caso;
5.1.3 – Prestar a toda e qualquer informação a licitante vencedora, por esta solicitada,
necessária à perfeita execução desta Ata de Registro;
5.1.4 – Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no
Departamento de Tesouraria;
5.1.5 – Notificar, por escrito à Contratada da aplicação, de qualquer sanção;
5.2 – Da Promitente Fornecedora
5.2.1 – Fornecer o objeto desta Ata de Registro nas especificações contidas no Item 01 desta
Ata;
5.2.2 - Assumir inteira responsabilidade, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta Ata de Registro, isentando o
Município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações
previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal,
decorrente do fornecimento e de qualquer tipo de demanda.
5.2.3 – A empresa assume o compromisso formal de fornecer todos os brinquedos, objeto da
presente Ata de Registro, com perfeição e acuidade.
5.2.4 - Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação
(quando ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a
responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados,
quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram.
5.2.5 – A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao
Município, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária,
devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.
5.2.6 - Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados
pelo Município, e cujas reclamações se obrigam a atender prontamente.
5.2.7 – Manter, durante a execução desta Ata de Registro, as mesmas condições de habilitação.
5.2.8 – Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que fizerem
necessários no quantitativo estimado do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor contratado.
CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
6.1 – O contrato de aquisição decorrente da presente Ata de Registro de Preços será
formalizado pela emissão e retiradas da Nota de Empenho pela detentora.
6.2 – A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os
pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver
prevista para data posterior à do seu vencimento.
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6.3 – Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual
deverá ser feita através de Nota de Empenho.
6.4 - Toda e qualquer entrega de brinquedos fora do estabelecido nesta Ata, será
imediatamente notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os
brinquedos, o que fará(ão) prontamente, num prazo máximo de 48 horas, ficando entendido que
correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também às sanções cabíveis.
6.5 - O objeto desta licitação será recebido e fiscalizado pelas respectivas Unidades
Contratantes, consoante o disposto no artigo 73, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93,
com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº. 8.883/94 e seguintes, e demais normas
pertinentes.
CLÁUSULA VII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
7.1 – Os preços que vierem a constar da Autorização de Fornecimento (ou instrumento
equivalente) poderão ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos
termos da legislação em vigor, conforme Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666/93 e legislação
subsequente.
7.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes
em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços,
comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e
financeiro da avença.
7.3 - A Administração Municipal através da Secretaria de Educação, poderá, na vigência do
registro, solicitar a redução dos preços registrados, garantida a prévia defesa da Detentora da
Ata, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando as
alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional,
sendo que o novo preço fixado será valido a partir da assinatura da Ata pelas partes
interessadas.
7.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA VIII - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
8.1. A fiscalização de todas as fases do fornecimento será feita pelo CONTRATANTE, por
intermédio DO RESPONSÁVEL designado gestor/fiscal desta Ata de Registro e do contrato,
através de Portaria, indicado pelo Secretário Municipal de Administração, nos termos do Artigo
67 da Lei n° 8.666/93, com autoridade para exercer em nome do CONTRATANTE toda e
qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização, obrigando-se a CONTRATADA a
facilitar, de modo amplo e completo, a ação do fiscal.
8.2. A fiscalização será exercida no interesse do CONTRATANTE e não exclui e nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades,
e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e
prepostos.
8.3. A Fiscalização poderá determinar, a ônus da CONTRATADA, a substituição dos brinquedos
julgados deficientes ou não-conformes com as especificações definidas, cabendo a
CONTRATADA, providenciar a troca dos mesmos no prazo máximo definido pela fiscalização,
sem direito à extensão do prazo final de fornecimento.
8.4. Caso o Secretário Municipal não designe nenhum servidor para acompanhar o fornecimento
e fiscalização, o mesmo assumirá tal responsabilidade.
8.5. O CONTRATANTE, através do fiscal do contrato comunicará a CONTRATADA por escrito,
as deficiências porventura verificadas no fornecimento, para imediata correção.
8.6. A presença da fiscalização do CONTRATANTE não elide nem diminui a responsabilidade
da CONTRATADA.
8.7. O Gestor/Fiscal desta Ata anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com o fornecimento, ora CONTRATADO, determinando o que for necessário à regularização
das faltas ou defeitos observados.
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8.8. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou
em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução.
8.9. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor/Fiscal da Ata de
Registro deverão ser solicitadas ao Secretária Municipal de Educação, em tempo hábil, para a
adoção das medidas convenientes.
CLÁUSULA IX – DAS PENALIDADES
9.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
9.1.1 – Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar
e contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor estimado
da contratação;
9.1.2 – Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito
de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor
estimado da contratação;
9.1.3 - Executar esta Ata de Registro com irregularidades, passíveis de correção durante a
execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
9.1.4 - Executar esta Ata de Registro com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após
os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor
atualizado desta Ata de Registro;
9.1.5 - Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante
não adimplido desta Ata de Registro;
9.1.6 - Inexecução total desta Ata de Registro: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
9.1.7 - Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de 05 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
9.1.8 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
CLÁUSULA X – DAS UNIDADES REQUISITANTES
10.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado pelas diversas
Secretarias desta Administração, através do Setor de Compras, observadas as prescrições
legais e conforme termo inicial.
CLÁUSULA XI – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela
Administração, quando:
11.1.1 – A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
11.1.2 – A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a
Administração não aceitar sua justificativa;
11.1.3 - A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de
preços, a critério da Administração; observada a legislação em vigor;
11.1.4 – Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de
registro de preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições
legais;
11.1.5 – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a
detentora não acatar a revisão dos mesmos;
11.1.6 – Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela
Administração.
11.2 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item,
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao
Praça Manoel Jorge e Silva, s/n - Centro - CEP 45.500-000 – Ibirapitanga - Bahia
Site: www.ibirapitanga.ba.io.org.br

6

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 6YKUBRUY/JGCHMQPRIVGHW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
29 de Outubro de 2021
31 - Ano - Nº 2805

Ibirapitanga

Serviço Público Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ: 13.846.753/0001-64
GABINETE DO PREFEITO

processo administrativo da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado,
incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no
Diário Oficial do Município, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço
registrado a partir da última publicação.
11.3 – Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando
comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da
Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94.
11.3.1 – A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser
formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das
penalidades previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido.
CLAUSULA XII – DAS COMUNICAÇÕES
12.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XIII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
13.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de
Registro de Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLAUSULA XIV - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
13.1 – A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação
modalidade Pregão na forma Eletrônica, tipo menor preço por Item, para o Sistema de Registro
de Preços N°020/2021.
CLÁUSULA XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 – Integram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico - SRP N°020/2021 e proposta da
empresa, classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
15.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada
pela Lei Federal n° 8.883/94, pelo Decreto Municipal no que não colidir com a primeira e nas
demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XVI – DO FORO
16.1 – As partes elegem o foro da Comarca de Ubatã – BA, como único competente para dirimir
quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento
na presença de duas testemunhas abaixo.
Ibirapitanga, 20 de outubro 2021.

Prefeito Municipal
Empresa Detentora da Ata
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Gestor da Ata de Registro
Testemunhas:
a) ______________________________
CPF:

b) __________________________
CPF:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38-2021

O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita
no CNPJ/MF. 13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e
Silva, 1º. andar, Centro, Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito
Municipal, Sr. JUNILSON BATISTA GOMES, brasileiro, casado, portador do RG.
03.166.458-00 – SSP/BA, inscrito no CPF/MF: 496.755.915-87, residente e domiciliado
na Avenida Alexandre Quinto, 60 – Centro - Município de Ibirapitanga – Bahia,
doravante designado CONTRATANTE e a empresa: O. E. PEREIRA BRINQUEDOS –
BRINK SPORT, estabelecida na Rua Germano Zaiantchick, 200 – Fundos – Parque Laranjeiras
– CEP: 15.900-000 – TAQUARITINGA - SP, inscrito no CNPJ n° 33.966.390/0001-08, doravante
denominada PROMITENTE FORNECEDORA, neste ato representada pelo Sr(a) OLEGE
EDSON PEREIRA, inscrito no CPF sob o n° 079.786.478-46, e considerando o resultado da
licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/2021, para REGISTRO DE PREÇOS,
conforme consta do Processo Administrativo Nº 158/2021, firmam a presente Ata de Registro de
Preços, obedecidas às disposições da Lei n° 8.666/93, suas alterações posteriores e as
condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para futura e eventual aquisição
de brinquedos recreativos e educativos, para atender a Secretaria de Educação, conforme a
seguir:
Descrição do material
Itens

5

ESCORREGADOR GRANDE - Escada Vermelha e Rampa Azul possui 4 degraus,
Proteção lateral Régua interna para garantir maior estabilidade e segurança. Rampa
com encaixe para Piscina de Bolinha; Fabricado em Plástico Roto moldado, é muito
resistente e durável. Cores Vivas e brilhantes. Indispensável para qualquer
Playground, parquinho e brinquedoteca. Especificações Técnicas: Medidas: 2,18m
comp. X 0,70m larg. X 1,22m alt. Indicado para crianças de 2 até 7 anos. Garantia: 3
meses contra defeitos de fabricação.

MARCA

UNID

NABRE

UNID

QUANT.

Valor
Unitario

20 989,00

Valor
total

19.780,00

1.2 – As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridas
pelo Município.
1.3 – Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada, mediante emissão
e recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO (válida como
ordem de fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e no Edital que a originou,
podendo o fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as necessidades do Município.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir
da data da assinatura.
2.2 – Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n°
8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de
Ibirapitanga não será obrigado à aquisição, exclusivamente por seu intermédio, dos brinquedos
referidos na Cláusula I, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei,
sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.
2.3 – Em cada aquisição decorrentes desta Ata, serão observados, quanto ao preço, às
Cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico n°020/2021, que a precedeu e
integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno
conhecimento das partes.
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2.4 – O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas
abaixo:
a) Recusar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte, por mais de 05 (cinco) dias
corridos, após o prazo preestabelecido nesta Ata;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega de qualquer item constante do objeto
adjudicado, em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas
ao recebimento dos brinquedos, superior a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo registrado;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta Ata de Registro.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente ao fornecimento dos
brinquedos e conferência das quantidades solicitadas pela Secretaria de Educação;
3.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Secretaria de Educação pelo pedido, a
nota fiscal de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Fundo ou da
Secretaria e conter o número do empenho correspondente.
3.3 – Além da nota fiscal, a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante
a validade do registro) os seguintes documentos:
a – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na
forma da Lei; e Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias
e às de Terceiros, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos em lei. Ambas poderão ser atendidas com a CERTIDÃO CONJUNTA que poderá ser
retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br;
b – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei. A
mesma poderá ser retirada no site: www.sefaz.ba.gov.br, no caso das licitantes com sede no
Estado da Bahia;
c – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
d – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por Lei. A mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
e - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de
1943. (NR) (Lei 12.240/2011), bem como a Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, da
Justiça do Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro de 2012. A mesma poderá ser retirada
no site: www.trt.gov.br;
3.4 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente
com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.5 – O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.6 – Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação
de quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção
monetária.
3.7 - Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5% (cinco
décimos por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento e correção monetária pelo
índice INPC, pro rata dia.
CLÁUSULA IV – DA ENTREGA E DO PRAZO
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4.1 - O prazo de entrega será de no máximo até 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da
Nota de Empenho e confirmação de pedido.
4.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos
brinquedos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos brinquedos.
4.2.1 – A entrega será feita à Secretaria de Educação, nos endereços indicados nas ordens de
fornecimentos expedida pelo Município, a quem caberá conferi-lo e lavrar Termo de
Recebimento Provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as
exigências do Edital, sem prejuízo dos termos dos itens 9, 10 e 11 do presente termo.
4.2.2 - Além da entrega no local designado pela Secretaria de Educação, conforme subitem
4.2.1, deverá a licitante vencedora também descarregar e armazenar os brinquedos em local
indicado por servidor, comprometendo-se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados
a estes.
4.3 - Toda e qualquer entrega de brinquedos fora do estabelecido nesta Ata será imediatamente
notificada à licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente,
ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas
também, as sanções previstas nesta Ata de Registro de Preços.
4.4 – Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Secretaria de
Educação não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado
à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.
4.5 – Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no
prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo
máximo de 5 (cinco) dias.
4.6 – A Secretaria terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência do que
foi entregue, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a DETENTORA DA ATA
para substituição do objeto entregue em desacordo com as especificações.
4.7 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA
ATA pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em
parte, o objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES
5.1 – Do Município
5.1.1 – Atestar o efetivo recebimento definitivo do objeto licitado;
5.1.2 – Aplica a PROMINENTE FORNECEDORA penalidades, quando for o caso;
5.1.3 – Prestar a toda e qualquer informação a licitante vencedora, por esta solicitada,
necessária à perfeita execução desta Ata de Registro;
5.1.4 – Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no
Departamento de Tesouraria;
5.1.5 – Notificar, por escrito à Contratada da aplicação, de qualquer sanção;
5.2 – Da Promitente Fornecedora
5.2.1 – Fornecer o objeto desta Ata de Registro nas especificações contidas no Item 01 desta
Ata;
5.2.2 - Assumir inteira responsabilidade, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta Ata de Registro, isentando o
Município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações
previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal,
decorrente do fornecimento e de qualquer tipo de demanda.
5.2.3 – A empresa assume o compromisso formal de fornecer todos os brinquedos, objeto da
presente Ata de Registro, com perfeição e acuidade.
5.2.4 - Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação
(quando ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a
responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados,
quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram.
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5.2.5 – A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao
Município, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária,
devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.
5.2.6 - Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados
pelo Município, e cujas reclamações se obrigam a atender prontamente.
5.2.7 – Manter, durante a execução desta Ata de Registro, as mesmas condições de habilitação.
5.2.8 – Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que fizerem
necessários no quantitativo estimado do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor contratado.
CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
6.1 – O contrato de aquisição decorrente da presente Ata de Registro de Preços será
formalizado pela emissão e retiradas da Nota de Empenho pela detentora.
6.2 – A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os
pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver
prevista para data posterior à do seu vencimento.
6.3 – Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual
deverá ser feita através de Nota de Empenho.
6.4 - Toda e qualquer entrega de brinquedos fora do estabelecido nesta Ata, será
imediatamente notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os
brinquedos, o que fará(ão) prontamente, num prazo máximo de 48 horas, ficando entendido que
correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também às sanções cabíveis.
6.5 - O objeto desta licitação será recebido e fiscalizado pelas respectivas Unidades
Contratantes, consoante o disposto no artigo 73, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93,
com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº. 8.883/94 e seguintes, e demais normas
pertinentes.
CLÁUSULA VII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
7.1 – Os preços que vierem a constar da Autorização de Fornecimento (ou instrumento
equivalente) poderão ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos
termos da legislação em vigor, conforme Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666/93 e legislação
subsequente.
7.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes
em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços,
comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e
financeiro da avença.
7.3 - A Administração Municipal através da Secretaria de Educação, poderá, na vigência do
registro, solicitar a redução dos preços registrados, garantida a prévia defesa da Detentora da
Ata, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando as
alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional,
sendo que o novo preço fixado será valido a partir da assinatura da Ata pelas partes
interessadas.
7.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA VIII - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
8.1. A fiscalização de todas as fases do fornecimento será feita pelo CONTRATANTE, por
intermédio DO RESPONSÁVEL designado gestor/fiscal desta Ata de Registro e do contrato,
através de Portaria, indicado pelo Secretário Municipal de Administração, nos termos do Artigo
67 da Lei n° 8.666/93, com autoridade para exercer em nome do CONTRATANTE toda e
qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização, obrigando-se a CONTRATADA a
facilitar, de modo amplo e completo, a ação do fiscal.
8.2. A fiscalização será exercida no interesse do CONTRATANTE e não exclui e nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades,
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e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e
prepostos.
8.3. A Fiscalização poderá determinar, a ônus da CONTRATADA, a substituição dos brinquedos
julgados deficientes ou não-conformes com as especificações definidas, cabendo a
CONTRATADA, providenciar a troca dos mesmos no prazo máximo definido pela fiscalização,
sem direito à extensão do prazo final de fornecimento.
8.4. Caso o Secretário Municipal não designe nenhum servidor para acompanhar o fornecimento
e fiscalização, o mesmo assumirá tal responsabilidade.
8.5. O CONTRATANTE, através do fiscal do contrato comunicará a CONTRATADA por escrito,
as deficiências porventura verificadas no fornecimento, para imediata correção.
8.6. A presença da fiscalização do CONTRATANTE não elide nem diminui a responsabilidade
da CONTRATADA.
8.7. O Gestor/Fiscal desta Ata anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com o fornecimento, ora CONTRATADO, determinando o que for necessário à regularização
das faltas ou defeitos observados.
8.8. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou
em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução.
8.9. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor/Fiscal da Ata de
Registro deverão ser solicitadas ao Secretária Municipal de Educação, em tempo hábil, para a
adoção das medidas convenientes.
CLÁUSULA IX – DAS PENALIDADES
9.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
9.1.1 – Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar
e contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor estimado
da contratação;
9.1.2 – Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito
de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor
estimado da contratação;
9.1.3 - Executar esta Ata de Registro com irregularidades, passíveis de correção durante a
execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
9.1.4 - Executar esta Ata de Registro com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após
os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor
atualizado desta Ata de Registro;
9.1.5 - Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante
não adimplido desta Ata de Registro;
9.1.6 - Inexecução total desta Ata de Registro: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
9.1.7 - Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de 05 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
9.1.8 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
CLÁUSULA X – DAS UNIDADES REQUISITANTES
10.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado pelas diversas
Secretarias desta Administração, através do Setor de Compras, observadas as prescrições
legais e conforme termo inicial.
CLÁUSULA XI – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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11.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela
Administração, quando:
11.1.1 – A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
11.1.2 – A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a
Administração não aceitar sua justificativa;
11.1.3 - A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de
preços, a critério da Administração; observada a legislação em vigor;
11.1.4 – Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de
registro de preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições
legais;
11.1.5 – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a
detentora não acatar a revisão dos mesmos;
11.1.6 – Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela
Administração.
11.2 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item,
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao
processo administrativo da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado,
incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no
Diário Oficial do Município, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço
registrado a partir da última publicação.
11.3 – Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando
comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da
Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94.
11.3.1 – A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser
formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das
penalidades previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido.
CLAUSULA XII – DAS COMUNICAÇÕES
12.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XIII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
13.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de
Registro de Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLAUSULA XIV - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
13.1 – A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação
modalidade Pregão na forma Eletrônica, tipo menor preço por Item, para o Sistema de Registro
de Preços N°020/2021.
CLÁUSULA XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 – Integram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico - SRP N°020/2021 e proposta da
empresa, classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
15.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada
pela Lei Federal n° 8.883/94, pelo Decreto Municipal no que não colidir com a primeira e nas
demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XVI – DO FORO
16.1 – As partes elegem o foro da Comarca de Ubatã – BA, como único competente para dirimir
quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento
na presença de duas testemunhas abaixo.

Praça Manoel Jorge e Silva, s/n - Centro - CEP 45.500-000 – Ibirapitanga - Bahia
Site: www.ibirapitanga.ba.io.org.br

6

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 6YKUBRUY/JGCHMQPRIVGHW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
29 de Outubro de 2021
39 - Ano - Nº 2805

Ibirapitanga

Serviço Público Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ: 13.846.753/0001-64
GABINETE DO PREFEITO

Ibirapitanga, 20 de outubro de 2021.

Prefeito Municipal
Empresa Detentora da Ata

Gestor da Ata de Registro

Testemunhas:
a) ______________________________
CPF:

b) __________________________
CPF:
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