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ATA – Nº 08/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2022

PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS SRP – 04-2022

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
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 Pessoa Jurídica:
MERCADO PREÇO BOM, inscrita no CNPJ. Nº 17.554.398/0001-00, localizada na Av. Alexandre
Quinto, 20 – Centro - Ibirapitanga – BA, representado pelo Sr. AFONSO ROSA LADEIRA NETO,
portador do RG n° 15.605.227-04 - SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 090.428.806-43, doravante
denominada PROMITENTE FORNECEDOR, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93,
com as alterações nela inseridas pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei Federal n° 10.520/2002 e
Decreto Municipal nº 022/2021, (que regulamenta o Sistema de Pregão Eletrônico no Município de
Ibirapitanga), e demais normas legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação
modalidade PREGÃO ELETRONICO SRP N° 04/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme
consta do Processo Administrativo Nº 22/2022, 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, cujo
objeto SRP para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar
dos alunos da Rede de Educação do Município de Ibirapitanga, a ser fornecido pela
Proponente vencedora, de acordo com as Quantidades e Especificações a seguir:
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LOTE I - GENÊROS ALIMENTÍCIOS
Item

Catmat

Quantid.

ACHOCOLATADO, instantâneo, em pó, UNID
vitaminado/enriquecido. Deverá ser obtido
de matérias primas sãs e limpas, isentas
de sujidades, parasitas, detritos de
animais, casca ou sementes de cacau ou
matéria terrosa. Deve apresentar cor,
cheiro e sabor característico. Umidade
máxima de 3%. Rótulo com informações do
fabricante,
informações
nutricionais,
informações do produto, lote. Prazo de
validade mínima de 06 meses a partir da
data do recebimento. Acondicionado em
embalagens plásticas, contendo 400g.
Embalado e comercializado de acordo com
as normas da
AÇÚCAR, refinado, branco, elaborado da UNID
sacarose de cana de açúcar, livre de
sujidades, parasitas ou larvas. Deve
apresentar rótulo com informações do
fabricante,
informações
nutricionais,
informações do produto, lote. Data de
validade mínima de 06 meses a partir da
data do recebimento.

463556

8.000

3

AMENDOIM, tipo 1, livre de sujidades ou UNID
substâncias nocivas, com rótulo contendo
informações nutricionais, informações do
fabricante, lote. Prazo de validade mínima
de 6 meses, acondicionado em embalagem
plástica
de
500g.
Embalado
e
comercializado de acordo com a legislação
vigente da ANVISA.

477858

4

AMIDO DE MILHO, farinha feita do milho, UNID
em pó, homogêneo, livre de sujidades,
isenta de larvas. Deve conter rótulo com
informações nutricionais, informações do
fabricante, lote, validade mínima de 06
meses a partir da data da entrega do
produto. Acondicionado em embalagem de
papel resistente ao transporte, contendo
200g. Embalado e comercializado de
acordo com as normas da

459077

1

2

Especificação

Unidade

353155

14.000

Valor
Unit.
4,20

Valor Total
33.600,00

3,30

46.200,00

1000

6,80

3.400,00

500

3,37

1.685,00
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ARROZ, branco, tipo 1, polido ou UNID
agulhinha,
grãos
selecionados
sem
sujidades, 90% de grãos inteiros, isento de
matéria terrosa, isento de parasitos ou
larvas. Embalagem plática em polietileno
atóxico, resistente ao peso líquido de 1kg.
Deve apresentar rótulo com todas as
informações do produto e validade mínima
de 12 meses a partir da data do
recebimento. Embalado e comercializado
de acordo com as normas da

472895

6.000

4,99

29.940,00

6

ARROZ, parboilizado, tipo 1, classe longo UNID
fino, grãos selecionados sem sujidades,
90% de grãos inteiros, isento de matéria
terrosa, isento de parasitos ou larvas.
Embalagem plástica em polietileno atóxico,
resistente ao peso líquido de 1kg. Deve
apresentar
rótulo
com
todas
as
informações do produto e validade mínima
de 12 meses. Embalado e comercializado
de acordo com as normas da ANVISA.

458908

5.500

4,90

26.950,00

7

AVEIA, em farinha, sem sujidades, livre de UNID
parasitas, gorgulho ou larvas, com rótulo
contendo
informações
nutricionais,
informações do produto e do fabricante.
Acondicionada em embalagem atóxica,
contendo
170g.
Embalado
e
comercializado de acordo com as normas
da ANVISA. Apresentando validade mínima
de 12 meses.
AZEITE, com acidez máxima de 0,8% UNID
(ácido oleíco). Deve apresentar rótulo com
informações do produto, validade mínima
de
06
meses,
acondicionado
em
embalagem de vidro, contendo 500ml.
Embalado e comercializado de acordo com
as normas da

401263

500

3,90

1.950,00

478822

50

24,45

1.222,50

9

BISCOITO, tipo cream cracker, crocante, UNID
inteiro,
elaborado
com
ingredientes
básicos: farinha de trigo, gordura vegetal
hidrogenada, água e sal. Rótulo contendo
informações nutricionais, validade mínima
de 06 meses a partir da data do
recebimento, lote, embalagem plástica
atóxica, pacotes contendo 400g do
produto. Embalado e comercializado de
acordo com as normas da

456468

17.000

4,60

78.200,00

10

BISCOITO, tipo maisena, crocante, inteiro. UNID
Rótulo contendo informações nutricionais,
validade mínima de 06 meses a partir da
data do recebimento, lote, acondicionado
em embalagem plástica atóxica, pacotes
contendo de 400g do produto. Embalado e
comercializado de acordo com as normas
da ANVISA.

456469

17.000

3,50

59.500,00

8
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12

13

14

BISCOITO,
tipo
rosquinha,
sabor UNID
chocolate, crocante. Isento de sujidades,
bolores e matéria estranha. Deve
apresentar rótulo com informações do
fabricante, informações nutricionais. Prazo
de validade mínima de 06 meses a partir
da data do recebimento. Acondicionado em
embalagem plástica atóxica, e resistente,
contendo 400g do produto. Embalado e
comercializado de acordo com as normas
da
BISCOITO, tipo rosquinha, sabor coco, UNID
crocante. Isento de sujidades, bolores e
materia estranha. Deve apresentar rótulo
com
informações
do
fabricante,
informações nutricionais. Prazo de validade
mínima de 06 meses a partir da data do
recebimento.
Acondicionado
em
embalagem plástica atoxica, e resistente,
contendo 400g do produto. Embalado e
comercializado de acordo com as normas
da
CAFÉ, em pó homogêneo, torrado e UNID
moído, aroma e sabor característicos de
café, tipo forte, apresentação moído, fardo
com 20 pacotes. Tipo embalagem á vácuo
em pacote de 250 gramas, com data de
fabricação máxima de 06 meses a partir da
data de entrega. De primeira qualidade,
contendo identificação do produto e do
fabricante, data de fabricação e prazo de
validade, selo de pureza da associação
brasileira da indústria do café – ABIC. O
produto deverá ter registro no ministério da
saúde e atender a portaria 451/97 do
ministério da saúde e a resolução 12/78 da
comissão nacional de normas e padrões
para alimentos - CNNPA. As embalagens
devem conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de
validade, quantidade de produto.

460241

500

5,18

2.590,00

402544

500

5,00

2.500,00

463595

500

5,80

2.900,00

CANELA, em pó, sem sujidades, UNID
apresentando cor, cheiro e sabor
característico.
Acondicionado
em
embalagens contendo 30g, com rótulo,
data de validade mínima de 2 anos. Deve
conter
informações
do
fabricante,
informações nutricionais.

463872

250

4,50.

1.125,00
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COCO, ralado, úmido sem açúcar, a base UNID
de polpa de coco desidratado. A
embalagem deverá estar íntegra e conter
todas as informações de acordo as
especificações técnicas da ANVISA.
Embalagens com 1kg. Prazo de validade
mínimo de 6 meses a partir data de
entrega.

421669

400

23,90

9.560,00

16

CREME DE LEITE, UHT homogeneizado, UNID
deve apresentar característica própria,
embalagem com 200g cada, contendo
rótulo com informações do produto,
informações nutricionais, lote, prazo de
validade mínima de 06 meses a partir da
data de entrega. Acondicionado em
embalagens
próprias
impermeável.
Embalado e comercializado de acordo com
as normas da ANVISA.

446538

250

4,20

1.050,00

17

CREME DE MILHO (FUBÁ DE MILHO), UNID
produto obtido de materias limpas, sem
sujidades. Apresentando rótulo com as
informações do fabricante, informações
nutricionais, lote, validade mínima de 06
meses. Embalagens contendo 500g do
produto, em sacos plásticos apropriados.
Embalado e comercializado de acordo com
as normas da ANVISA.

459011

4.500

2,10

9.450,00

18

Ervilha em conserva, embalagem primária: UNID
lata com com 2kg peso drenado.
Embalagem secundária: caixa de papelão
resistente. Prazo de validade: minimo 24
meses a contar da data de entrega. Seguir
os padrões de comercialização da Anvisa

462831

600

19,80

11.880,00

19

EXTRATO, de tomate, massa consistente, UNID
cor vermelha, cheiro e sabor característico,
preparados com frutos maduros e sãos,
sem presença de pele e sementes.
Embalagem: sachê de 2Kg. Rótulo com
informações do fabricante, informações
nutricionais. Embalado e comercializado
dentro dos padrões aceitáveis da

459670

600

8,90

5.340,00
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EXTRATO, de tomate, massa consistente, UNID
cor vermelha, cheiro e sabor característico,
preparados com frutos maduros e sãos,
sem presença de pele e sementes.
Embalagem: sachê de 340g. Rótulo com
informações do fabricante, informações
nutricionais. Embalado e comercializado
dentro dos padrões aceitáveis da ANVISA.

459670

2.000

4,50

9.000,00

21

FARINHA de milho, tipo flocão tradicional – UNID
obtido do processamento tecnológico
adequado, de grãos de milho, sadios,
limpos, germinados, pré cozido e seco por
processo adequado, com aspecto, cor,
odor e sabor próprios, isento de sujidades,
parasitos e larvas, bem como de umidades,
fermentações ou ranço, embalado em saco
plásticos resistentes, contendo 500g do
produto. Validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega. Embalado e
comercializado de acordo as normas da
ANVISA.

478866

4.000

2,20

8.800,00

22

FARINHA, de cereais, tipo em flocos, UNID
ideal2 para preparar mingaus e vitaminas.
Deve apresentar rótulo com as informações
do fabricante, informações nutricionais,
lote, prazo de validade mínimo de 06
meses a partir do recebimento, embalagem
plástica resistente, atóxica, contendo 210g
do produto. Embalado e comercializado
dentro das normas da ANVISA. (Ex:.
neston).
FARINHA, de cereal tipo em pó, ideal para UNID
preparar mingaus e vitaminas. Deve
apresentar rótulo com as informações do
fabricante, informações nutricionais, lote,
prazo de validade mínimo de 06 meses a
partir do recebimento, embalagem plástica
resistente, atóxica, contendo 210g do
produto. Embalado e comercializado dentro
das normas da ANVISA. (Ex:. farinha
láctea).

479080

200

2,60

520,00

465684

200

7,30

1.460,00

FARINHA, de cereal tipo em pó, ideal para UNID
preparar mingaus e vitaminas. Deve
apresentar rótulo com as informações do
fabricante, informações nutricionais, lote,
prazo de validade mínimo de 06 meses a
partir do recebimento, embalagem plástica
resistente, atóxica, contendo 230g do
produto. Embalado e comercializado dentro
das normas da ANVISA. (Ex:. mucilon).

478804

200

4,90

980,00

23

24
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FARINHA, de trigo, sem fermento. UNID
Enriquecida com ferro e ácido fólico. Obtido
de grãos de trigo sãos, limpos e isentos de
matéria terrosa e parasita. Não podendo
estar úmida, fermentada ou rançosa,
devendo obedecer à legislação vigente,
embalada em pacotes de 1kg. Prazo
mínimo de validade de 06 meses.
Embalado e comercializado de acordo às
normas da ANVISA.

460265

800

5,40

4.320,00

26

FEIJÃO carioquinha tipo 01, constituído de UNID
grãos inteiros e sadios, com umidade
permitida em lei, isento de material terroso,
sujidades, parasitas e mistura de outras
espécies, acondicionado em pacote de 01
kg e embalagem secundária plástica
resistente com peso líquido de 30kg, com
registro do ministério da agricultura. Prazo
de validade de no mínimo 6 meses a partir
da entrega do produto.

464553

2.700

7,70

20.790,00

27

FERMENTO, em pó, químico, ideal para UNID
preparação de bolos. Embalagem primária
com peso de 100g. Deve apresentar rótulo
com informações do produto e atender os
critérios de comercialização da ANVISA.

462226

150

1,90

285,00

28

FERMENTO, seco, instantâneo, para UNID
fermentação de pães e massas, composto
de saccharomyces cerevisiae e agente de
reidratação. Embalagem plástica própria,
contendo 125g do produto. Deve
apresentar rótulo com informações do
produto e atender às normas de
comercialização da ANVISA.
LEITE,
de
coco
natural
integral UNID
concentrado,
isento
de
sujidades,
parasitas, larvas, com cor, cheiro e sabor
próprios.
Rótulo
com
dados
de
identificação, procedência, informações
nutricionais, número do lote, data de
validade. O produto deve atender as
especificações técnicas da ANVISA e
identificação
de
inspeção
sanitária.
Embalagens contendo 500ml do produto.
Prazo de validade de no mínimo 6 meses a
partir da entrega.
LEITE, em pó integral, instantâneo, de UNID
origem animal, enriquecido com no mínimo
8 vitaminas e sais minerais. Isento de
gorduras trans. Embalado em embalagem
aluminizada com 200g. No seu rótulo
deverá ter informação sobre glúten, tabela
nutricional com identificação da porção,
modo de preparo, rendimento, prazo de
validade e número de lote. Prazo de
validade mínima de 12 meses a partir da
data do recebimento. Deve apresentar a
identificação do órgão de inspeção
sanitária.

481031

50

6,60

330,00

464012

550

2,60

1.430,00

459637

46.500

5.80

269.700,00

29

30
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LOURO, folha, deverá ser constituído por UNID
folhas de espécimes vegetais genuínos,
sãs, limpas e secas, aspecto folha ovalada
seca, cor e cheiro característicos embalagem plástica transparente contendo
10g.

463904

250

1,20

300,00

32

MACARRÃO, tipo parafuso com ovos, UNID
enriquecido com ferro e ácido fólico, pacote
transparente polietileno atóxico, resistente
termossoldado. Embalagem de 500 g, de
boa qualidade, isento de microorganismos.
Deve apresentar rótulo com as informações
do

458993

12.200

2,40

29.280,00

33

MACARRÃO, tipo penne com ovos UNID
enriquecido com ferro e ácido fólico, pacote
transparente polietileno atóxico, resistente
termossoldado. Embalagem de 500 g, de
boa qualidade, isento de microorganismos.
Deve apresentar rótulo com as informações
do

458994

500

3,20

1.600,00

34

MARGARINA, vegetal com sal, fabricada a UNID
partir de matériasprimas selecionadas.
Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor
peculiares, deverão estar isentas de ranço
e de outras características indesejáveis.
Pote de polietileno atóxico resistente, com
peso líquido de 500g. Embalada e
comercializada de acordo as normas da
ANVISA.

463699

1200

5,50

6.600,00

35

MASSA para sopa, com sêmola e ovos, UNID
tipo "concha" ou "anés". Apresentação em
embalagens de 500g, devendo apresentar
os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do lote,
data de validade, quantidade de produto e
atender as especificações técnicas da
ANVISA e INMETRO. Prazo de validade de
no mínimo 6 meses a partir da entrega do
produto.
MILHO VERDE, em conserva, embalagem UNID
em latas peso líquido 2 kg. Rótulo com
informações do produto, validade mínima
de 06 meses a partir da data de entrega.

480420

9.200

2,90

26.680,00

462832

550

22,90

12.595,00

37

MILHO VERDE, em conserva, embalagem UNID
em latas peso líquido 200g. Rótulo com
informações do produto, validade mínima
de 06 meses a partir da data de entrega.

462832

1600

1,80

2.880,00

38

MILHO, branco triturado, para mungunzá, UNID
tipo 1. Apresentação em embalagens de
500g, que deve constar os dados de
identificação e procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de
fabricação, data de validade, quantidade do
produto e atender as especificações
técnicas dos órgãos de vigilância sanitária.
O produto não deve apresentar manchas,
bolores, sujidades, parasitos. Prazo de
validade mínimo de 6 meses a partir data
de entrega.

279262

4.200

1,80

7.560,00

36
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MILHO, tipo alho, apropriado para pipoca. UNID
Livre de sujidades e microorganismos.
Embalagem plástica de 500g contendo
informações do produto. Validade mínima
de 06 meses a partir da data do
recebimento. Embalado e comercializado
de acordo às normas da ANVISA.

462123

750

2,80

2.100,00

40

MILHO,
triturado,
tipo
xérem, UNID
acondicionado em embalagem plástica
contendo 500g do produto.

459072

650

3,20

2.080,00

41

MISTURA para bolo (sabores diversos: UNID
festa, coco, laranja, baunilha). Embalagem
plástica reforçada de 400g. No seu rótulo
deverá conter informação nutricional,
informações sobre glúten, prazo de
validade visível, mínimo de 06 meses e
lote.

272885

220

3,90

858,00

42

MISTURA para bolo sabor chocolate. UNID
Embalagem plástica reforçada de 400g. No
seu rótulo deverá conter informação
nutricional, informações sobre glúten, prazo
de validade mínimo de 06 meses, visível e
lote.

272886

220

4,20

924,00

43

MOLHO, de tomate temperado ou pronto, UNID
acondicionado em embalagem tipo sachês,
com 340g do produto. Deve atender a
legislação vigente de fabricação, data de
validade e comercialização da ANVISA.

459672

2.100

2,20

4.620,00

44

ÓLEO, extraído da soja por processo de UNID
refinamento, obtido de espécie vegetal,
isento de ranço e substâncias estranhas,
acondicionado em frasco plástico com 900
ml, de características de coloração clara,
obedecendo a requisitos de qualidade,
odor, sabor e isento de impurezas. Prazo
de validade de no mínimo 6 meses a partir
da entrega do produto. Elaborado e
comercializado de acordo às normas da
ANVISA.

416665

1.550

8,40

13.020,00

45

ORÉGANO, deverá ser constituído por UNID
folhas de espécimes vegetais genuínos,
sãs, limpas e secas, aspecto folha ovalada
seca, cor verde pardacenta, cheiro e sabor
próprio. - embalagens 20g.

463914

50

5,99

299,50

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

9

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YHKOWRASIRDZYIUZL2496Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
7 de Março de 2022
11 - Ano - Nº 2997

Ibirapitanga

Serviço Público Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ: 13.846.753/0001-64
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Licitação
46

PROTÉINA texturizada de soja, flocos, UNID
desidratada, tipo branca ou escura. Pacote
com 400 g. A embalagem deverá conter os
dados de identificação e procedência,
informações nutricionais, número de lote,
data de fabricação, data de validade,
quantidade do produto e atender as
especificações técnicas dos órgãos de
vigilância sanitária em legislação vigente.
Prazo de validade de no mínimo 6 meses a
partir da entrega do produto.

297483

5.100

6,00

30.600,00

47

QUEIJO
parmesão
ralado.
Deve UNID
apresentar cor, cheiro,
consistência
própria, sem glúten. Pacote de 50g ou
100g. Comercializado de acordo aos
padrões estabelecidos pela ANVISA.
Validade de 06 meses a partir da data do
recebimento.

446648

210

5,20

1.092,00

48

SAL, refinado, - iodado, com no mínimo UNID
96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo,
produto refinado, com granulação uniforme
e com cristais brancos, com dosagem de
sais de iodo de acordo com a legislação
federal específica – embalagem em
plástico de polietileno de 1 kg e
embalagem secundária 30kg. Validade
estendida.
VINAGRE, de álcool, acondicionado em UNID
recipiente contendo 500ml. Rótulo com
informações do produto, validade minima
de 06 meses. Embalagem plástica, própria,
resistente ao transporte e armazenamento.

461092

750

1,10

825,00

381379

500

2,40

480,00

50

ADOÇANTE, dietético, a base de UNID
sucralose, líquido, elaborado a partir da
molécula
de
açúcar
quimicamente
modificada, adoçante artificial. Livre de
aspartame,
sem
ciclamato,
sem
+B210:G214sacarina, sem edulcorantes
em geral. Deve apresentar rótulo com
informações nutricionais, informações do
fabricante, informações do produto. Data
de validade de 2 anos a partir da data do
recebimento. Embalagens cx contendo 12
unidades de 100ml.

467273

4

5,99

23,96

51

VINAGRE, de álcool, acondicionado em UNID
recipiente contendo 750ml. Rótulo com
informações do produto, validade minima
de 06 meses. Embalagem plástica, própria,
resistente ao transporte e armazenamento.

381379

200

2,39

1.195,00

49

R$ 792.269,96
(Setecentos e noventa e dois mil duzentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos).
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LOTE II - HORTIFRUTI
Item

Especificação

Unidade

Quantid.

Valor
Unit.
16,90

Valor Total

52

ALHO, branco, de boa qualidade, sem
réstia, sem defeitos, suficientemente
desenvolvidas, com aspecto e sabor típico,
uniformidade no tamanho e na cor. Livre de
sujidades externas, isento de unidade,
isento de cortes nas cascas, sem danos
físicos, e mecânicos. Acondicionado em
caixas de 5kg.

KG

463865

540

53

BATATA, tipo inglesa, lisa, de primeira
qualidade, sem sujidades, com coloração e
tamanhos uniformes típicos da variedade,
sem brotos, rachaduras ou cortes na
casca, manchas, machucadas, bolores, ou
outros defeitos que possam comprometer
sua qualidade, isenta de umidade externa
anormal de colheita recente.

KG

463762

3.600

3,53

12.708,00

54

CEBOLA
branca,
de
primeira,
apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo. Sem danos
físicos e mecânicos oriundos de manuseio
e
transporte.
Não
apresentarem
rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa
deverão estar intactos e limpos. Com
ausência de sujidades, parasitas e larvas,
de acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.

KG

463784

4.700

4,10

19.270,00

55

MAÇÃ Fruta de boa qualidade, sem
defeitos sérios, apresentando tamanho, cor
e conformação uniforme. Fruta bem
desenvolvida e madura. A casca deve estar
livre de rachaduras, perfurações e
apodrecidas. Com ausência de sujidades,
parasitas e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.

KG

464401

2.600

4,88

12.688,00

9.126,00
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56

MANGA, tipo rosa, haden ou espada, de
boa qualidade, in natura, apresentando
grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo. Sem danos físicos e
mecânicos oriundos de manuseio e
transporte. Nã o apresentarem rachaduras
ou corte nas cascas e a polpa deverão
estar intactos e limpos. Com ausência de
sujidades, parasitas e larvas, de acordo
com a Resolução 12/78 da CNNPA.

KG

464410

2.100

4,74

9.954,00

57

MELÃO, fruta de 1ª qualidade, redondo,
casca lisa, graúdo, livre de sujidades,
parasitas e larvas, sem danos físicos e
mecânicos oriundos de manuseio e
transporte. Tamanho e coloração uniformes
desenvolvida e madura, com polpa firme e
intacta, de acordo com a Resolução 12/78
da CNNPA.

KG

467420

1000

4,63

4.630,00

58

OVO de galinha tamanho médio de DÚZIA
variação de peso entre 45 e 50 g de cor
branca, classe A sem defeitos, sem
rachaduras.
Apresentando
data
de
validade.
Caso
armazenado
na
temperatura de 4° C desde sua postura,
sua validade é de 60 dias. Com registro do
ministério da agricultura e pecuária MAPA.

3.800

6,36

24.168,00

59

PIMENTÃO verde, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo.
Sem danos físicos e mecânicos oriundos
de
manuseio
e
transporte.
Não
apresentarem rachaduras ou cortes nas
cascas e a polpa deverão estar intactos e
limpos. Com ausência de sujidades,
parasitas e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.

KG

463812

3.500

4,84

16.940,00

60

REPOLHO de tamanho regular, de 1ª
qualidade, apresentando tamanho, cor e
formação uniformes, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e
transporte. Com ausência de sujidades,
parasitas e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.

KG

463799

280

5,95

1.666,00

467577
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TOMATE, de boa qualidade, apresentando
grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas
para o consumo. Sem danos físicos e
mecânicos oriundos de manuseio e
transporte. Não apresentarem rachaduras
ou corte nas cascas e a polpa deverão
estar intactos e limpos. Com ausência de
sujidades, parasitas e larvas, de acordo
com a Resolução 12/78 da CNNPA.

KG

463806

4.100

5,10

20.910,00

62 CENOURA De 1ª qualidade, tamanho
regular, alaranjada. Deverá apresentar
odor agradável, consistência firme, sem
lesões de origem, sem rachaduras, sem
danos físicos e mecânicos. Acondicionadas
em embalagens

KG

463773

5.500

4,58

25.190,00

KG

467419

2.300

2,28

5.244,00

Quantid.

Valor
Unit.
31,99

25.19063

MELANCIA de tamanho regular, de 1ª
qualidade, redonda, casca lisa, graúda,
livre de sujidades, parasitas e larvas,
tamanho e coloração uniformes, devendo
ser bem desenvolvida e madura, com polpa
firme e intacta, fornecimento a granel,
pesando entre 8 a 10 Kg cada

R$ 162.494,00
(Cento e sessenta e dois mil quatrocentos e noventa e quatro mil reais).

LOTE III - CARNES E EMBUTIDOS
Item

Especificação

64

CARNE, bovino acém resfriada s/osso,
aspecto próprio, não amolecido nem
pegajoso, cor própria, sem manchas
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com
ausência de sujidades, parasitas e larvas.
Embalagem adequada individual em kg
conforme pedido.

Unidade
KG

447386

200

Valor Total
6.398,00
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CARNE, bovina charqueada dianteiro,
submetida ao processo de salga, aspecto
próprio, não amolecido nem pegajoso, cor
própria, sem manchas esverdeadas, cheiro
e sabor próprio, com ausência de
sujidades, parasitas e larvas. Embalagens
adequada individual contendo 1kg a 5kg.
Certificado de inspeção sanitária SIF.

KG

480424

2.200

35,25

77.550,00

66

CARNE, bovina musculo, resfriada, sem
osso. Resfriada, aspecto próprio, não
amolecido nem pegajoso, cor própria, sem
manchas esverdeadas, cheiro e sabor
próprio, com ausência de sujidades,
parasitas e larvas. Embalagem adequada
individual em kg conforme pedido.
Certificado de inspeção sanitária SIF.

KG

447496

1000

24,30

24.300,00

67

CARNE, bovina patinho s/osso. Resfriada,
aspecto próprio, não amolecido nem
pegajoso, cor própria, sem manchas
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com
ausência de sujidades, parasitas e larvas.
Embalagem adequada individual em kg
conforme pedido. Certificado de inspeção
sanitária.

KG

480370

120

35,40

4.248,00

68

CARNE Moída, de primeira, resfriada, UNID
aspecto próprio, não amolecida nem
pegajosa, cor própria, sem manchas
esverdeadas, cheiro e sabor próprios, com
ausência de sujidades, parasitos e larvas,
sem gordura, pele ou nervo.

10.500

18,00

189.000,00

69

CARNE, de frango, filé de peito, sem osso,
congelado aspecto próprio, não amolecida
nem pegajosa, cor própria, cheiro e sabor
próprios, ausência de sujidades, parasitos
e larvas. Certificado de inspeção sanitária
SIF de acordo com o ministério da
agricultura, os cortes não podem ter adição
de água, somente o frango (portaria nº 210
de

19,50

105.300,00

KG

451059

447582

5.400
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FÍGADO bovino, congelado, de primeira
qualidade, apresentando cor, aroma, sabor,
textura característico. Temperatura e
transporte adequado, registro de inspeção
sanitária SIF, ausencia de sujidades,
parasitas e larvas.

KG

71

LINGUIÇA
calabresa,
defumada, UNID
ingredientes carne de frango, empacotada
ao vácuo em embalagem plástica de 2,5kg.
Com certificado de Inspeção Estadual ou
Federal. Prazo de validade de no mínimo 6
meses a partir da entrega do produto.

72

73

447485

330

16,54

5.458,20

447717

320

27,80

8.896,00

LINGUIÇA
calabresa,
defumada, UNID
ingredientes carne suína, empacotada ao
vácuo em embalagem plástica de 2,5kg.
Com certificado de Inspeção Estadual ou
Federal. Prazo de validade de no mínimo 6
meses a partir da entrega do produto.

447719

280

28,70

8.036,00

PEIXE, filé, Cação, fresca, congelada, sem UNID
espinhas. Acondicionada em embalagens
plásticas próprias, resistentes, contendo
1kg do produto. Devendo apresentar rótulo
com
informações
do
fabricante,
informações do produto, data de fabricação
e validade, selo de inspeção federal SIF.

448931

550

24,90

13.695,00

R$ 442.881,20
(Quatrocentos e quarenta e dois mil oitocentos e oitenta e um mil reais e vinte centavos).

LOTE V - LATICÍNIOS
Item

Especificação

Unidade

Quantid.

Valor
Unit.

Valor Total
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IOGURTE, tipo integral, elaborado a partir UNID
do leite de vaca, constituído e enriquecido
com vitaminas e sais minerais, e polpa de
frutas. Embalagens contendo 950ml,
diversos sabores. Identificação de órgão de
inspeção sanitária laudo de análise
microbilógica.

446712

10.400

79

MANTEIGA, de primeira qualidade, produto UNID
elaborado a partir do leite de vaca, com sal,
batido até se transformar numa emulsão.
Embalagens plásticas contendo 500g. Com
rótulo contendo as informações do produto,

446393

120

5,70

59.280,00

17,00

2.040,00

R$ 61.320,00 (sessenta e um mil trezentos e vinte reais).

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 produtos 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 n° 04/2022, na forma Eletrônica, 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 dos gêneros, do objeto
adjudicado, em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao
recebimento dos gêneros, 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 deste Contrato.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente ao fornecimento dos gêneros
e conferência das quantidades solicitadas pela Administração;
3.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Secretaria de Administração de Ibirapitanga,
a nota fiscal de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome da Secretaria ou
do Fundo interessado e conter o número do empenho correspondente.
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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 48 (quarenta e oito) horas, 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
produtos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos produtos.
4.2.1 – A entrega será feita à Secretaria Solicitante, 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 pelo Setor de Compras, conforme subitem 4.2.1,
deverá a licitante vencedora também descarregar e armazenar os produtos em local indicado por
servidor, comprometendo-se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.
4.3 - Toda e qualquer entrega de produtos 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
Administração 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 do Contrato;
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;
5.2.2 - Assumir inteira responsabilidade, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste contrato, 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 produtos, 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 do contrato, 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.
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6.4 - Toda e qualquer entrega de produtos fora do estabelecido nesta Ata, será imediatamente
notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os produtos, 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 – DAS PENALIDADES
7.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
7.1.1 – 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;
7.1.2 – 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;
7.1.3 - Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem
prejuízo ao resultado: advertência;
7.1.4 - Executar o contrato 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 do
contrato;
7.1.5 - 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 do contrato;
7.1.6 - Inexecução total do contrato: 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;
7.1.7 - 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.
7.1.8 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1 – 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, de 21/6/1993 e legislação
subsequente.
8.2 – 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.
8.3 - A Administração Municipal 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.
8.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela
Administração, quando:
9.1.1 – A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata;
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9.1.2 – A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a
Administração não aceitar sua justificativa;
9.1.3 - A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de
preços, a critério da Administração; observada a legislação em vigor;
9.1.4 – 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;
9.1.5 – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a
detentora não acatar a revisão dos mesmos;
9.1.6 – Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela
Administração.
9.2 – 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.
9.3 – 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.
9.3.1 – 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.
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.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1 – 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 XIII - 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 unitário/grupo, para o Sistema de Registro de Preços
N° 04/2022.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – Integram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico - SRP N° 04/2022 e proposta da empresa,
classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
14.2 – 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 XV – DO FORO
15.1 – 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.
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Localidade e data: Ibirapitanga/Ba, 22 de fevereiro de 2022.

Prefeito Municipal

Empresa Detentora da Ata

Gestor da Ata de Registro

Testemunhas:
a) ______________________________
CPF:

b) __________________________
CPF:
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ATA – Nº 09/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2022
PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS SRP – 04-2022
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
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 Pessoa Jurídica:
MARIA DE FATIMA MARINHO DA SILVA, inscrita no CNPJ. Nº 40.255.843/0001-53, localizada
na Rua. Alexandre Quinto, s/n, – Centro - Ibirapitanga – BA, representado pelo Srª. MARIA DE
FATIMA MARINHO DA SILVA, portador do RG n° 21.661.304-37 - SSP/BA, inscrito no CPF sob o
n° 227.259.848-07, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDOR, nos termos do art. 15
da Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei
Federal n° 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 022/2021, (que regulamenta o Sistema de Pregão
Eletrônico no Município de Ibirapitanga), e demais normas legais aplicáveis e considerando o
resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRONICO SRP N° 04/2022, para REGISTRO DE
PREÇOS, conforme consta do Processo Administrativo Nº 22/2022, 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, cujo
objeto SRP para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar
dos alunos da Rede de Educação do Município de Ibirapitanga, a ser fornecido pela
Proponente vencedora, de acordo com as Quantidades e Especificações a seguir:

LOTE IV - PANIFICAÇÃO
Item
74

Especificação

Unidade

PÃO de forma ou pão fatia, bem UNID
acondicionado, assado ao ponto. Livre de
sujidades, bolores, parasitas. No seu rótulo
deverá conter informação nutricional por
porção, sobre glúten, ingredientes, data de
fabricação, validade e lote.

Quantid.
480303

250

Valor
Unit.
5,85

Valor Total
1.462,50
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PÃO de leite (p/ cachorro quente) bem UNID
acondicionado, assado ao ponto, sem
amasso, tipo bisnaga. Livre de sujidades,
bolores, parasitas. Acondicionado em
embalagem plástica, com identificação do
produto e do fabricante, data de fabricação
e de validade. Apresentar álvara sanitário
atualizado e deverão estar de acordo com
o Programa de Incentivo a Qualidade - PIQ
estabelecido para o produto. Peso da
unidade 50g.

460386

4.200

0,52

2.184,00

76

PÃO francês, 50g, ausência de sujidades, UNID
bolores,
parasitas
e
larvas
bem
acondicionado, assado ao ponto, sem
amasso. Apresentar álvara sanitário
atualizado. Deve conter nas embalagens
informações do fornecedor, informações do
produto

460381

1.800

0,57

1.026,00

77

PÃO, tipo farofa com creme de goiaba, UNID
50g, ausência de sujidades, parasitas,
bolores e larvas bem acondicionado,
assado ao ponto, sem amasso. Apresentar
álvara sanitário atualizado. Deve conter
nas
embalagens
informações
do
fornecedor, informações do produto

467412

1.700

0,57

969,00

R$ 5.641,50 (cinco mil seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos).

LOTE VI- GENEROS ALIMENTICIOS
Item

Especificação

Unidade

Quantid.

80

FARINHA DE BANANA VERDE, elaborada
com banana verde selecionadas por
agricultores familiares, produzidas em
sistemas orgânico certificado, livre de
venenos e fertilizantes quimicos. Deve-se
conter informações do fornecedor e do
produto, local e data de fabricação,
arcodicionada em sacos plasticos contendo
1kg.

KG

56162

330

Valor
Unit.
13,60

Valor Total

81

BANANA CHIPS, contidas em embalagens
transparentes adequadas, com rótulo
informativo sobre o Fabricante/ Produtor,
ingredientes, data de manuseio e validade.
Pacote de 50g.

KG

464445

720

6,07

4.370,40

82

BATATA DOCE CHIPS, contidas em
embalagens transparentes adequadas,
com rótulo informativo sobre o Fabricante/
Produtor, ingredientes, data de manuseio e

KG

464445

850

5,47

4.649,50

4.488,00
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83

COCO
SECO
,fruto
minimamente
processado ( ralado, fresco, cor, cheiro e
consistência característico), em adequadas
condições
de
armazenamento
e
conservação, em embalagens plásticas
transparente de 1 kg do

KG

464446

550

4,41

2.425,50

84

CACAU EM PÓ DE 50 a 70%, Com sabor
intenso ( meio amargo) com rótulo de
identificação do fabricante, prazo de
validade,
embalados
adequadamente,
apresentando 1kg.

KG

463532

850

28,10

23.885,00

R$ 39.818,40 (trinta e nove mil oitocentos e dezoito reais e quarenta centavos).

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 produtos 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 n° 04/2022 na forma Eletrônica, 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 dos gêneros, do objeto
adjudicado, em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao
recebimento dos gêneros, 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 deste Contrato.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente ao fornecimento dos gêneros
e conferência das quantidades solicitadas pela Administração;
3.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Secretaria de Administração de Ibirapitanga,
a nota fiscal de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome da Secretaria ou
do Fundo interessado 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
Praça Manoel Jorge e Silva, s/n - Centro - CEP 45.500-000 – Ibirapitanga - Bahia
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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 48 (quarenta e oito) horas, 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
produtos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos produtos.
4.2.1 – A entrega será feita à Secretaria Solicitante, 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 pelo Setor de Compras, conforme subitem 4.2.1,
deverá a licitante vencedora também descarregar e armazenar os produtos em local indicado por
servidor, comprometendo-se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.
4.3 - Toda e qualquer entrega de produtos 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
Administração 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.
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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 do Contrato;
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;
5.2.2 - Assumir inteira responsabilidade, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste contrato, 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 produtos, 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 do contrato, 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 produtos fora do estabelecido nesta Ata, será imediatamente
notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os produtos, 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.
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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 – DAS PENALIDADES
7.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
7.1.1 – 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;
7.1.2 – 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;
7.1.3 - Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem
prejuízo ao resultado: advertência;
7.1.4 - Executar o contrato 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 do
contrato;
7.1.5 - 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 do contrato;
7.1.6 - Inexecução total do contrato: 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;
7.1.7 - 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.
7.1.8 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1 – 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, de 21/6/1993 e legislação
subsequente.
8.2 – 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.
8.3 - A Administração Municipal 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.
8.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela
Administração, quando:
9.1.1 – A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata;
9.1.2 – A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a
Administração não aceitar sua justificativa;
9.1.3 - A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de
preços, a critério da Administração; observada a legislação em vigor;
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9.1.4 – 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;
9.1.5 – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a
detentora não acatar a revisão dos mesmos;
9.1.6 – Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela
Administração.
9.2 – 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.
9.3 – 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.
9.3.1 – 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.
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.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1 – 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 XIII - 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 unitário/grupo, para o Sistema de Registro de Preços
N° 04/2021.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – Integram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico - SRP N° 04/2022 e proposta da empresa,
classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
14.2 – 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 XV – DO FORO
15.1 – 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.
Localidade e data: Ibirapitanga/Ba, 22 de fevereiro de 2022.
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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 – Nº 12/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 37/2022
PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS SRP – 07-2022
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

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: CITYMOVEIS INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS LTDA, inscrito no CNPJ: 10.261.343/0001-63, estabelecida na Rua
do Calabar, s/n – Centro – CEP: 45.490-000 – LAJE - Bahia, doravante denominada
PROMITENTE FORNECEDORA, neste ato representada pelo Sr(a), JACKSON ANDRADE
NERI, portador da carteira de identidade RG n° 2001215029 SSP BA, inscrito no CPF sob o n°
918.173.405-06, e considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
N° 07/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo Administrativo Nº
37/2022, 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
realizará licitação na modalidade Pregão Nº.07-PE/2022, “Eletrônico”, objeto: SRP para a
futura e eventual aquisição de mobiliários escolar, equipamentos e eletrodomésticos, para
atender às necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de
Ibirapitanga, conforme a seguir:
ITEM.................
EQUIPAMENTOS DE MOBILIÁRIO

Itens

Descrição do material

01

CADEIRA FIXA ESTOFADA, SEM BRAÇOS,
MONTADA SOBRE ARMAÇÃO TUBULAR DE AÇO
COM QUATRO PÉS. LOCAL Administração, sala
professores/ reuniões, direção e creche III.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura do assento:
500 mm +/- 50 mm; Profundidade do assento: 460 mm
+/- 10 mm; Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm;
Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no
ponto mais saliente do apoio lombar); Extensão
vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; Espessura da
espuma do assento: mínima de 40 mm; Espessura da
espuma do encosto: mínima de 30 mm. Tolerâncias
dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591.
Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40
micrometros
/máximo
100
micrometros.
CARACTERÍSTICAS
Assento
e
encosto
confeccionados em compensado anatômico moldado
a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas,
com espessura máxima de 1,5 mm cada. Estofamento

CATMAT

Unid.

Qua
nt

Valor
Unit.

Unid.

40

129,00

Valor total

5.160,00
235703
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06

do assento e do encosto em espuma de poliuretano
expandido, colada à madeira e revestida com
Courvim, na cor azul ou preta, dotado de proteção
com produto impermeabilizante hidro-repelente. Faces
inferior do assento e posterior do encosto revestidas
com capas de plástico injetado, na cor preta. Fixação
do assento e do encosto à estrutura por meio de
parafusos com rosca métrica e porcas de cravar.
Estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo
de aço com costura, laminado a frio, secção circular
mínima 22,3 mm (7/8”), com espessura mínima de 1,5
mm (chapa 16). Acabamento das partes metálicas em
pintura em pó, brilhante, na cor preta. Terminações de
tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas
através de encaixe. Estas não devem poder ser
retiradas sem o uso de ferramentas. Sapatas
articuladas para garantir o nivelamento em relação às
variações do piso. Todos os encontros de tubos ou
uniões de partes metálicas devem receber solda em
toda a extensão da união. GARANTIA Mínima de dois
anos a partir da data de entrega, contra defeitos de
fabricação,
oxidação
das
partes
metálicas,
degradação do tecido e das sapatas.
MESA DE REUNIÃO TAMPO REDONDO BRANCA 4
LUGARES em MDF revestido de laminado
melamínico, montada sobre coluna central dotada de
quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA
Diâmetro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm; Altura: 750
mm +/- 5 mm; Para acomodação de pessoas em
cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências
da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre
sob o tampo: mínima de 730 mm; Espessura do
tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; Tolerâncias dimensionais
para tubos conforme ABNT NBR 6591; Tolerâncias
para camada de tinta: mínimo 40 micrometros
/máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS
Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido
na face inferior com laminado melamínico de baixa
pressão (Bp), e na face superior com laminado
melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura,
cor
cinza,
acabamento
texturizado.
Bordos
encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na
cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do
tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes
das características de cada material (brilho, textura). O
perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao
tampo, e ser nivelado com as suas superfícies.
Estrutura constituída de: - Suporte de sustentação do
tampo, confeccionado em tubo de aço laminado a frio,
com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com
espessura de chapa mínima de 1,5 mm; - Coluna
central fabricada com tubo de aço laminado a frio, com
costura, com diâmetro de 3” (polegadas), com
espessura de chapa mínima de 1,5 mm; - Pés em
número de quatro, confeccionados em tubo de aço
laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x
50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm.
Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de
rosca métrica M6 com buchas metálicas. Sapatas
reguláveis metálicas, rosca M6, com partes em
contato com o piso em plástico injetado. Terminações
de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas
através de encaixe. Estas não devem poder ser
retiradas sem o uso de ferramentas. Peças injetadas
não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou

6.240,00
416576

Unid.

10

624,00
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partes cortantes. Acabamento das partes metálicas
em pintura em pó, brilhante, na cor cinza. Todos os
encontros de tubos ou uniões de partes metálicas
devem receber solda em toda a extensão da união.
GARANTIA Mínima de dois anos contra defeitos de
fabricação a partir da data de entrega, oxidação das
partes metálicas e desgaste ou desprendimento de
componentes.
VALOR TOTAL

11.400,00

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 produtos
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° 07/2022, 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 20 (vinte) dias,
após o prazo preestabelecido nesta Ata;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega de qualquer item do objeto
adjudicado, em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas
relativas ao recebimento dos bens, 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.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente ao fornecimento dos
bens e conferência das quantidades solicitadas pela Secretaria de Educação;
3.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Secretaria interessada 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
Praça Manoel Jorge e Silva, s/n - Centro - CEP 45.500-000 – Ibirapitanga - Bahia
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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.
CLÁUSULA IV – DA ENTREGA E DO PRAZO
4.1 - O prazo de entrega será de 20 (vinte) dias, a partir do recebimento da Nota de Empenho
e confirmação de pedido.
4.1.1. Caso a entrega não ocorra no prazo estabelecido no Item 4.1, desde que devidamente
justificado o prazo de entrega dos bens, a critério da administração poderá ser prorrogado por
uma única vez.
4.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega
dos bens foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos bens.
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 pelo Setor de Compras, conforme subitem 4.2.1,
deverá a licitante vencedora também descarregar e armazenar os produtos em local indicado
por servidor, comprometendo-se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a
estes.
4.3 - Toda e qualquer entrega de produtos 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
Administração 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 20 (vinte) dias.
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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 do Contrato;
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 deste contrato, 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 produtos, 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 do contrato, 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 bens fora do estabelecido nesta Ata, será imediatamente
notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os bens, o que
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fará(ão) prontamente, num prazo máximo de 20 (vinte) dias, 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 - DA GARANTIA DOS BENS PERMANENTES
7.1. A CONTRATADA é obrigada a substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o(s)
bem (s) em que se verificar(em) defeito(s) de fabricação.
7.2. Se os materiais deteriorarem e/ou perderem suas características, no prazo de e/ou tempo
de vida útil e/ou em condições normais de estocagem, deverão ser trocados, pela
CONTRATADA, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados da comunicação, por conta e
ônus da CONTRATADA.
7.3. A CONTRATADA obriga-se a oferecer garantia a partir da data do recebimento definitivo
dos bens, que será de:
a). 12 (doze) meses para os materiais, relativos a defeitos de fabricação.
7.4. Os equipamentos permanentes especificados no presente Termo de Referência deverão
possuir prazo de garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, reposição
de peças e fabricação dos mecanismos e componentes, contados a partir do recebimento
definitivo.
7.4.1. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta
cláusula, o licitante deverá complementar a garantia do bem permanente, ofertado pelo
período restante, uma vez que tratam-se de bens duráveis e com especificações especiais, de
costume adquiridos por órgãos públicos nestes prazos definidos.
7.4.2. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pela própria
Contratada, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as
normas técnicas específicas.
7.4.3. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos
apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes,
reparos e correções necessárias.
7.4.4. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão
ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de
qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do
equipamento.
7.4.5. Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos bens que
apresentarem vício ou defeito no prazo de até 20 (vinte) dias, contados a partir da data de
retirada do equipamento das dependências da Administração pela Contratada ou pela
assistência técnica autorizada.
7.4.6. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado
uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e jus ficada da Contratada,
aceita pelo Contratante.
7.4.7. Na hipótese do subitem acima, a Contratada deverá disponibilizar equipamento
equivalente, caso seja solicitado pela contratante, de especificação igual ou superior ao
anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a
garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.
7.4.8. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do
Contratante ou a apresentação de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado
a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de
seus
componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem
que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.
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7.4.9. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de
responsabilidade da Contratada.
7.4.10. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado
daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de
descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência
contratual.
7.4.11. A critério do Município, o adjudicatário poderá prestar garantia de execução do
Contrato, nos moldes do Art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do
Contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato.
7.5. Caso seja verificado defeito de fabricação ou danos decorrentes do transporte ou da
estocagem anterior à entrega na Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, os materiais
permanentes/equipamentos deverão ser substituídos em no máximo 10 (dez) dias úteis,
contados a partir da comunicação do fato à Contratada, sem ônus à Contratante.
7.6. A garantia aqui requerida não trará prejuízo a eventuais garantias adicionais fornecidas
pela contratada.
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 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 materiais
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 do Contrato indicado 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 do
Contrato deverão ser solicitadas ao Secretário Municipal Requisitante, 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:
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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 o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e
sem prejuízo ao resultado: advertência;
9.1.4 - Executar o contrato 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
do contrato;
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 do contrato;
9.1.6 - Inexecução total do contrato: 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 – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
10.1 – 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.
10.2 – 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.
10.3 - A Administração Municipal através da Secretaria interessada, 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.
10.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
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;
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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.
CLÁUSULA XII – DAS UNIDADES REQUISITANTES
12.1 – 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.
CLAUSULA XIII – DAS COMUNICAÇÕES
13.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XIV - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
14.1 – 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 XV - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
15.1 – 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° 07/2022.
CLÁUSULA XVI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 – Integram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico - SRP N° 07/2022 e proposta da
empresa, classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
16.2 – 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 XVII – DO FORO
17.1 – 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.
Localidade e data 24 de Fevereiro de 2022.

Prefeito Municipal
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Empresa Detentora da Ata

Gestor da Ata de Registro

Testemunhas:

a) ______________________________
CPF:

b) __________________________
CPF:
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ATA – Nº 13/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2022
PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS SRP – 07-2022
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

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 G REIS COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI, inscrita no CNPJ. Nº 27.011.110/0001-05, localizada na Avenida Ribeirão, 119
– sala – Centro – CEP: 45.560-000 – BARRA DO ROCHA – BA, representado pelo Sr.
GILSON CONCEIÇÃO DOS REIS, portador do RG n° 1304064654 - SSP/BA, inscrito
no CPF sob o n° 025.666.105-76, doravante denominada PROMITENTE
FORNECEDORA, e considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO N° 07/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo
Administrativo Nº 037/2022, 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
realizará licitação na modalidade Pregão Nº.07-PE/2022, “Eletrônico”, objeto: SRP para a
futura e eventual aquisição de mobiliários escolar, equipamentos e eletrodomésticos, para
atender às necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de
Ibirapitanga, conforme a seguir:
ITEM.................
EQUIPAMENTOS DE MOBILIÁRIO
Itens

09

Descrição do material
ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS DE 30 CM
COMPACTA FÁCIL MULTIUSO Produto de alta
resistência e fácil mobilidade. Vem em embalagem
única e possui fácil montagem, além de suas 06
bandejas possuírem regulagem de altura. Coluna
dividida em duas partes. Estante de Aço 6
Prateleiras -300-400 COMPACTA FACIL #26/22
Estante com dimensões 1750 (A) x 920 (L) x 300mm
(P).- 1750 (A) x 920 (L) x 400mm (P).- Todos os
componentes da estante (prateleiras, colunas e
reforços) confeccionados em chapas de aço carbono
simples SAE 1008 a 1012, sendo colunas em chapa
#22 e prateleiras em chapa #26. Constituída de 8
colunas de 900mm cada formando uma só através de
garras uma coluna de 1750 mm com seção em L as
mesma vão dentro da embalagem dando maior
praticidade na logística , espessura aproximada de
0,75 mm (#22), abas 30 x 30 mm perfuradas em
passo de 50 mm para ajuste de altura das prateleiras,

CATMAT

367059

Unid.

Qua
nt

Valor
Unit.

Unid.

50

375,00

Valor total

18.750,00
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6 prateleiras removíveis, possibilitando a regulagem
de altura, com espessura aproximada de 0,45 mm
(#26), 1 reforço ômega unido por solda ponto na parte
inferior central no sentido longitudinal de cada
prateleira para dar maior capacidade de carga ,media
de carga por prateleiras bem distribuído de 20 kg .A
parte frontal e posterior de cada prateleira deverá
conter 3 dobras (25 x 10 x 5 mm ) e as partes laterais
com 1 dobra (25mm) somente . As prateleiras serão
unidas às colunas através de 8 parafusos sextavados
galvanizados com porcas por plano. Com sapatas
poliméricas dispostas individualmente na extremidade
inferior de cada coluna, evitando o contato direto de
arestas cortantes do aço com o piso. O móvel é
pintado em equipamento contínuo, onde recebe
aplicação de tinta em pó híbrida (epóxipoliéster) por
processo de aderência eletrostática, na cor cinza. A
polimerização ocorre em estufas com a peça
alcançando mínimo de 200° C por um período de 10
minutos ou mais, garantindo assim a polimerização e
sinterização total do filme, maior aderência e
resistência ao desgaste do acabamento final do
produto. Garantia de 90 dias
BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS, INOX
PRE100E construído em aço inoxidável 430
brilhantes, possui 3 torneiras confeccionadas em latão
cromada.
Possui
um
reservatório
interno
confeccionado em polietileno atóxico, com uma boia
que é responsável por regular o nível de água dentro
do compartimento. Seu isolamento térmico é feito em
EPS1, que retém toda a temperatura. Possui um
termostato interno que realiza a regulagem fixa da
temperatura, alternando entre 4° a 11°C. Informações
Técnicas: Referência: PRE100E. Reservatório interno
em polietileno atóxico, com uma boia para regulagem
do nível da água. Unidade condensadora EMBRACO
de 1/5HP. Isolação térmica em EPS1, retendo a
temperatura. Destaques: Termostato interno com
regulagem fixa de 4° a 11°C e tomada de 03 pinos.
Serpentina interna em aço inox 304. Gás refrigerante
R134A, ecologicamente correto. Na embalagem: 1
Bebedouro industrial. 1 Manual de instruções.
Dimensões (L x A x P): 80 x 124 x 60 cm. Peso: 50
Kg.
Garantia:
1
ano.
Acompanha
filtro.
Especificações Técnicas: capacidade de até 100L, cor inox.
PURIFICADOR
E
BEBEDOURO.
Cor
Inox.
Características
Gerais:
Design
Coluna;
Ecocompressor: com gás R134a que não agride o
meio ambiente; Jato para boca; Jato para copo;
Regulagem do jato de água Gabinete em inox; Tampo
em aço inox polido; Depósito de água em aço inox
304; Dreno para limpeza; Refil Girou, Trocou: troque
sem fechar o registro; Serpentina externa (fácil
DIFERENCIAIS:
Água
gelada;
higienização).
Ambientes internos e externos; Controle automático
de temperatura; Jato para copo*. EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA: Grau de Proteção IPX4 IPX4; Tensão
Nominal (V) 127; Amperagem (A) 2,0/0,8; Potência
(W) 120Frequência – Mercado Nacional (Hz)
60Consumo de Energia (kWh/mês) 2,52.
Eficiência Energética (kW/L) 0,051. EFICIÊNCIA EM
MELHORIA DA QUALIDADE DA ÁGUA Etapas de
Purificação 3; Tipo de Filtro C+5; Eficiência de
Retenção de Partículas (μm) Classe – C ≥ 5 a < 15;
Eficiência de Redução de Cloro Livre Aprovado;

69608

Unid.

10

2.099,00

20.990,00

68608

Unid.

10

730,00

7.300,00
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14

Bacteriostático Sim; Eficiência Bacteriológica; Sem
Eficiência Bacteriológica; Vida Útil do Filtro 6.000 L /
até 6 meses. CAPACIDADE: Volume Interno do
Aparelho (L) 1,2; Recomendado para (pessoas/h) 40;
Capacidade de Fornecimento de Água Gelada (L/h)*2;
Temperatura de Resfriamento* 10°C / 50°F; Vazão
Máxima (L/h) 60 60 60. Uso Comercial Sim; Pressão
de Trabalho (m.c.a./kPa) 6 a 50 m.c.a. 58,84 a 490,33
kPa. REFRIGERAÇÃO Compressor; Termostato
Interno Sim. 01 ANO GARANTIA DA FABRICA.
GELADEIRA FROST FREE TF56S Amplo espaço
interno do refrigerador com capacidade de 474 litros e
o maior freezer do segmento com 128 litros. Conta
com funções personalizadas, como Festa, Férias e
Compras, que escolhem automaticamente a
temperatura ideal para cada situação. O Icemax,
compartimento para produção de gelo com exclusivo
sistema sem respingos e sem mistura de odores, é
fácil de remover e mantém os cubos de gelo sempre
prontos para usar no freezer dessa geladeira Frost
free TF56S. Maior freezer do segmento top freezer
combinado frost free até 500 litros conforme tabela de
eficiência energética de 19/10/2018 PBE (Programa
Brasileiro
de
Etiquetagem).
Características
Quantidade de Portas: 02; Prateleiras de Vidro
Temperado; Prateleiras na Porta; Prateleiras
Reguláveis; Prateleiras Removíveis; Alarme de Portas
Abertas; Degelo Automático; Porta Laticínios;
Recipiente para Guardar Gelo; Luz interna; Cesta
porta Ovos; Compartimento Congelamento Rápido;
Compartimento Extra Frio; Iluminação Interna;
Separador de Garrafas. Especificações Técnicas
Modelo: TF56S Cor: Platinum; Capacidade Total: 474
Litros Capacidade de Armazenamento do Freezer:
128 Litros. Capacidade de Armazenamento do
Refrigerador: 346 Litros; Consumo de Energia: 54
kWh; Voltagem: 110V / 220V (bivolt) EAN:
7896584097894 (110V) / 7896584097900 (220V).
Garantia: 12 meses. Dimensões e Peso Dimensões
do produto com embalagem (A x L x P): 1920 x 735 x
770 mm. Peso do produto com embalagem: 73 Kg.
Itens Inclusos 01 Refrigerador Top Freezer
CONJUNTO MESA RETANGULAR PARA COZINHA
TUBULAR COM 6 CADEIRAS Material Mesa:
Estrutura em aço carbono e tampo em granito e
Cadeiras: Estrutura em aço e assento com espuma
densidade D13 revestido em tecido sintético. Modelo:
Madri Max Cor: Preta, Conteúdo da Embalagem: 1
Mesa 6 Cadeiras. Descrição do Tamanho: Mesa:
Altura: 77 cm, Comprimento: 150 cm, Profundidade:
75cm. Material do Tampo: Granito. Formato:
Retangular. Quantidade de Lugares: 6. Cadeiras:
Altura: 100 cm, Largura: 38 cm, Profundidade: 41 cm.
Garantia:3 Meses contra defeitos de fabricação.
FOGÃO 4 BOCAS A GÁS AUTOMÁTICO COM
GRILL E TRIPLA CHAMA PRATA BIVOLT. Modelo:
56GXQ. Cor: Prata. Características do Produto:
Modelo de Piso: Sim. Bocas: 4. 1 Tripla Chama / 1
Rápido e 2 Semirrápidos. Sistema: A Gás. Sistema
Bloqueia Gás: Sim. Capacidade do Forno: 69,5 Litros.
Design compacto. Timer: Sim. Tipo de Forno: Simples.
Função Grill: Sim. Temperatura do Forno: 180 - 280
Graus Celsius. Prateleiras Forno: Duplas e
Deslizantes. Luz no Forno: Sim (Interna). Vidro Interno
do Forno Removível: Sim. Porta Fria: Sim.

253537

Unid.

10

3.800,00

232014

Unid.

05

1.000,00

218345

Unid.

10

1.000,00

38.000,00

5.000,00

10.000,00
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Acendimento Automático. Pés Reguláveis: Sim.
Botões
Removíveis:
Sim.
Voltagem:
Bivolt.
Classificação energética: A. Tipo de Gás: glp.
Potência: 1510 w. Corrente: 11,85/5,2 a. Diferencial:
Grill Elétrico: Doure ou gratine seus alimentos.
Puxador Ergonômico e Resistente: Segurança e
robustez no manuseio. Timer: Programe o tempo de
cocção necessário e vá realizar outras tarefas. Design
Full Glass Espelhado: Frontal total espelhada, mais
moderna e sofisticada. Conteúdo da Embalagem: 01 x
Fogão 4 Bocas, 01 x Manual de Instruções. Garantia:
12 meses com a fabricante. Dimensões do Produto (a
x L x p): 96 x 57 x 69 cm. Peso: 37.5 Kg.
VALOR TOTAL

100.040,00

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 produtos
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° 07/2022, 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 20 (vinte) dias,
após o prazo preestabelecido nesta Ata;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega de qualquer item do objeto
adjudicado, em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas
relativas ao recebimento dos bens, 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.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente ao fornecimento dos
bens e conferência das quantidades solicitadas pela Secretaria de Educação;
3.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Secretaria interessada 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,
Praça Manoel Jorge e Silva, s/n - Centro - CEP 45.500-000 – Ibirapitanga - Bahia
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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.
CLÁUSULA IV – DA ENTREGA E DO PRAZO
4.1 - O prazo de entrega será de 20 (vinte) dias, a partir do recebimento da Nota de Empenho
e confirmação de pedido.
4.1.1. Caso a entrega não ocorra no prazo estabelecido no Item 4.1, desde que devidamente
justificado o prazo de entrega dos bens, a critério da administração poderá ser prorrogado por
uma única vez.
4.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega
dos bens foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos bens.
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 pelo Setor de Compras, conforme subitem 4.2.1,
deverá a licitante vencedora também descarregar e armazenar os produtos em local indicado
por servidor, comprometendo-se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a
estes.
4.3 - Toda e qualquer entrega de produtos 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
Administração não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser
encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.
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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 20 (vinte) 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 do Contrato;
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 deste contrato, 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 produtos, 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 do contrato, 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.
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6.4 - Toda e qualquer entrega de bens fora do estabelecido nesta Ata, será imediatamente
notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os bens, o que
fará(ão) prontamente, num prazo máximo de 20 (vinte) dias, 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 - DA GARANTIA DOS BENS PERMANENTES
7.1. A CONTRATADA é obrigada a substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o(s)
bem (s) em que se verificar(em) defeito(s) de fabricação.
7.2. Se os materiais deteriorarem e/ou perderem suas características, no prazo de e/ou tempo
de vida útil e/ou em condições normais de estocagem, deverão ser trocados, pela
CONTRATADA, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados da comunicação, por conta e
ônus da CONTRATADA.
7.3. A CONTRATADA obriga-se a oferecer garantia a partir da data do recebimento definitivo
dos bens, que será de:
a). 12 (doze) meses para os materiais, relativos a defeitos de fabricação.
7.4. Os equipamentos permanentes especificados no presente Termo de Referência deverão
possuir prazo de garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, reposição
de peças e fabricação dos mecanismos e componentes, contados a partir do recebimento
definitivo.
7.4.1. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta
cláusula, o licitante deverá complementar a garantia do bem permanente, ofertado pelo
período restante, uma vez que tratam-se de bens duráveis e com especificações especiais, de
costume adquiridos por órgãos públicos nestes prazos definidos.
7.4.2. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pela própria
Contratada, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as
normas técnicas específicas.
7.4.3. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos
apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes,
reparos e correções necessárias.
7.4.4. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão
ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de
qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do
equipamento.
7.4.5. Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos bens que
apresentarem vício ou defeito no prazo de até 20 (vinte) dias, contados a partir da data de
retirada do equipamento das dependências da Administração pela Contratada ou pela
assistência técnica autorizada.
7.4.6. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado
uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e jus ficada da Contratada,
aceita pelo Contratante.
7.4.7. Na hipótese do subitem acima, a Contratada deverá disponibilizar equipamento
equivalente, caso seja solicitado pela contratante, de especificação igual ou superior ao
anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a
garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.
7.4.8. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do
Contratante ou a apresentação de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado
a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de
seus
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componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem
que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.
7.4.9. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de
responsabilidade da Contratada.
7.4.10. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado
daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de
descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência
contratual.
7.4.11. A critério do Município, o adjudicatário poderá prestar garantia de execução do
Contrato, nos moldes do Art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do
Contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato.
7.5. Caso seja verificado defeito de fabricação ou danos decorrentes do transporte ou da
estocagem anterior à entrega na Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, os materiais
permanentes/equipamentos deverão ser substituídos em no máximo 10 (dez) dias úteis,
contados a partir da comunicação do fato à Contratada, sem ônus à Contratante.
7.6. A garantia aqui requerida não trará prejuízo a eventuais garantias adicionais fornecidas
pela contratada.
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 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 materiais
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 do Contrato indicado 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 do
Contrato deverão ser solicitadas ao Secretário Municipal Requisitante, 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:
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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 o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e
sem prejuízo ao resultado: advertência;
9.1.4 - Executar o contrato 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
do contrato;
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 do contrato;
9.1.6 - Inexecução total do contrato: 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 – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
10.1 – 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.
10.2 – 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.
10.3 - A Administração Municipal através da Secretaria interessada, 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.
10.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
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;
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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.
CLÁUSULA XII – DAS UNIDADES REQUISITANTES
12.1 – 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.
CLAUSULA XIII – DAS COMUNICAÇÕES
13.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XIV - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
14.1 – 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 XV - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
15.1 – 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° 07/2022.
CLÁUSULA XVI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 – Integram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico - SRP N° 07/2022 e proposta da
empresa, classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
16.2 – 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 XVII – DO FORO
17.1 – 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.
Localidade e data 24 de Fevereiro de 2022.

Prefeito Municipal
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Empresa Detentora da Ata

Gestor da Ata de Registro

Testemunhas:

a) ______________________________
CPF:

b) __________________________
CPF:

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

11

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YHKOWRASIRDZYIUZL2496Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
7 de Março de 2022
52 - Ano - Nº 2997

Ibirapitanga

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

ATA – Nº 14/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2022
PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS SRP – 07-2022
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

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 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
AGRESTE MERIDIONAL LTDA, inscrita no CNPJ. Nº 40.876.269/0001-50, localizada
na Rua Sargento Silvino Macedo, 03 – São José CEP: 55.295-280 – GARANHUNS PE, representada pela Srª. PATRICIA CRISTINA DE OLIVEIRA RABELO, portador do
RG n° 40072558 - SSP/SP, inscrito no CPF sob o n° 136.619.254-07, doravante
denominada, PROMITENTE FORNECEDORA, e considerando o resultado da licitação
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme
consta do Processo Administrativo Nº 037/2022, 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
realizará licitação na modalidade Pregão Nº.07-PE/2022, “Eletrônico”, objeto: SRP para a
futura e eventual aquisição de mobiliários escolar, equipamentos e eletrodomésticos, para
atender às necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de
Ibirapitanga, conforme a seguir:
ITEM.................

08

ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS MULTIUSO
ORGANIZADOR
ESCRITÓRIO
4
PRATELEIRAS desenvolvido em aço de alta
qualidade, garantindo excelente robustez e o
máximo de resistência à estrutura do produto,
tornando seu tempo de vida útil muito mais
elevado. Sua pintura, em tinta eletrostática epóxi,
o proporciona ainda mais proteção. Perfeito para
a organização e funcionalidade do seu ambiente.
Composto por 04 prateleiras reforçadas, sendo
uma fixa e três reguláveis. Resistente, suporta
até 30Kg bem distribuídos por prateleira. Possui
pés niveladores para melhor adaptação e um
perfeito acabamento, evitando assim riscos no
piso, porta, com fechadura tipo Yale e puxador
estampado em perfil PVC possui também reforço
ômega e um prefeito acabamento que
proporciona
maior
praticidade
de
uso.
Características
do
Produto
Quantidade de prateleiras: 04; Quantidade de

230467

Unid.

50

935,00

46.750,00

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

1

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YHKOWRASIRDZYIUZL2496Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Ibirapitanga

Segunda-feira
7 de Março de 2022
53 - Ano - Nº 2997

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

portas: 02; Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm)
Chapa das travas: 20 (0,90mm) Dimensões
(ALP/cm):
198
x
90
x
40
Pintura: Eletrostática / Epóxi; Peso suportado:
30Kg por prateleira. Conteúdo da Embalagem
02 Portas; 04 Prateleiras; 01 Base; 01 Teto; 02
Fundos; 02 Laterais; 02 Travas; 01 Perfil PVC;
04 Pés niveladores + sapatas; 01 Kit de
acessórios completo; 01 Manual de Montagem.
Garantia de 03 meses de fábrica contra defeitos
de fabricação
VALOR TOTAL

46.750,00

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 produtos
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° 07/2022, 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 20 (vinte) dias,
após o prazo preestabelecido nesta Ata;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega de qualquer item do objeto
adjudicado, em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas
relativas ao recebimento dos bens, 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.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente ao fornecimento dos
bens e conferência das quantidades solicitadas pela Secretaria de Educação;
3.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Secretaria interessada 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.
CLÁUSULA IV – DA ENTREGA E DO PRAZO
4.1 - O prazo de entrega será de 20 (vinte) dias, a partir do recebimento da Nota de Empenho
e confirmação de pedido.
4.1.1. Caso a entrega não ocorra no prazo estabelecido no Item 4.1, desde que devidamente
justificado o prazo de entrega dos bens, a critério da administração poderá ser prorrogado por
uma única vez.
4.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega
dos bens foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos bens.
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 pelo Setor de Compras, conforme subitem 4.2.1,
deverá a licitante vencedora também descarregar e armazenar os produtos em local indicado
por servidor, comprometendo-se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a
estes.
4.3 - Toda e qualquer entrega de produtos 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
Administração 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 20 (vinte) 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 do Contrato;
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 deste contrato, 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 produtos, 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 do contrato, 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.
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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 bens fora do estabelecido nesta Ata, será imediatamente
notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os bens, o que
fará(ão) prontamente, num prazo máximo de 20 (vinte) dias, 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 - DA GARANTIA DOS BENS PERMANENTES
7.1. A CONTRATADA é obrigada a substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o(s)
bem (s) em que se verificar(em) defeito(s) de fabricação.
7.2. Se os materiais deteriorarem e/ou perderem suas características, no prazo de e/ou tempo
de vida útil e/ou em condições normais de estocagem, deverão ser trocados, pela
CONTRATADA, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados da comunicação, por conta e
ônus da CONTRATADA.
7.3. A CONTRATADA obriga-se a oferecer garantia a partir da data do recebimento definitivo
dos bens, que será de:
a). 12 (doze) meses para os materiais, relativos a defeitos de fabricação.
7.4. Os equipamentos permanentes especificados no presente Termo de Referência deverão
possuir prazo de garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, reposição
de peças e fabricação dos mecanismos e componentes, contados a partir do recebimento
definitivo.
7.4.1. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta
cláusula, o licitante deverá complementar a garantia do bem permanente, ofertado pelo
período restante, uma vez que tratam-se de bens duráveis e com especificações especiais, de
costume adquiridos por órgãos públicos nestes prazos definidos.
7.4.2. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pela própria
Contratada, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as
normas técnicas específicas.
7.4.3. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos
apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes,
reparos e correções necessárias.
7.4.4. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão
ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de
qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do
equipamento.
7.4.5. Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos bens que
apresentarem vício ou defeito no prazo de até 20 (vinte) dias, contados a partir da data de
retirada do equipamento das dependências da Administração pela Contratada ou pela
assistência técnica autorizada.
7.4.6. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado
uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e jus ficada da Contratada,
aceita pelo Contratante.
7.4.7. Na hipótese do subitem acima, a Contratada deverá disponibilizar equipamento
equivalente, caso seja solicitado pela contratante, de especificação igual ou superior ao
anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a
garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.
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7.4.8. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do
Contratante ou a apresentação de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado
a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de
seus
componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem
que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.
7.4.9. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de
responsabilidade da Contratada.
7.4.10. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado
daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de
descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência
contratual.
7.4.11. A critério do Município, o adjudicatário poderá prestar garantia de execução do
Contrato, nos moldes do Art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do
Contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato.
7.5. Caso seja verificado defeito de fabricação ou danos decorrentes do transporte ou da
estocagem anterior à entrega na Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, os materiais
permanentes/equipamentos deverão ser substituídos em no máximo 10 (dez) dias úteis,
contados a partir da comunicação do fato à Contratada, sem ônus à Contratante.
7.6. A garantia aqui requerida não trará prejuízo a eventuais garantias adicionais fornecidas
pela contratada.
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 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 materiais
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 do Contrato indicado 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 do
Contrato deverão ser solicitadas ao Secretário Municipal Requisitante, em tempo hábil, para a
adoção das medidas convenientes.
Praça Manoel Jorge e Silva, s/n - Centro - CEP 45.500-000 – Ibirapitanga - Bahia
Site: www.ibirapitanga.ba.io.org.br

6

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YHKOWRASIRDZYIUZL2496Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
7 de Março de 2022
58 - Ano - Nº 2997

Ibirapitanga

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

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 o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e
sem prejuízo ao resultado: advertência;
9.1.4 - Executar o contrato 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
do contrato;
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 do contrato;
9.1.6 - Inexecução total do contrato: 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 – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
10.1 – 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.
10.2 – 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.
10.3 - A Administração Municipal através da Secretaria interessada, 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.
10.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
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;
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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.
CLÁUSULA XII – DAS UNIDADES REQUISITANTES
12.1 – 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.
CLAUSULA XIII – DAS COMUNICAÇÕES
13.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XIV - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
14.1 – 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 XV - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
15.1 – 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° 07/2022.
CLÁUSULA XVI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 – Integram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico - SRP N° 07/2022 e proposta da
empresa, classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
16.2 – 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 XVII – DO FORO
17.1 – 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.
Localidade e data 24 de Fevereiro de 2022.
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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 – Nº 15/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2022
PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS SRP – 07-2022
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

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: ARGOS LTDA, inscrita no CNPJ:
42.262.411/0001-03, estabelecida na Rua Amanda Tereza Felsky, 146 – Bairro Glória, CEP:
89.025.410 – BLUMENAU – S/C, representado neste ato pelo senhor: JONATHAN PEREIRA,
Inscrito no RG-Nº 5901185 SSP SC e CPF: 074.899.669-90, doravante denominada
PROMITENTE FORNECEDORA, e considerando o resultado da licitação modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do
Processo Administrativo Nº 037/2022, 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
realizará licitação na modalidade Pregão Nº.07-PE/2022, “Eletrônico”, objeto: SRP para a
futura e eventual aquisição de mobiliários escolar, equipamentos e eletrodomésticos, para
atender às necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de
Ibirapitanga, conforme a seguir:
, conforme a seguir:
ITEM.................
EQUIPAMENTOS DE MOBILIÁRIO

Itens

Descrição do material

05

CARRINHO PARA CARGA 200 KG Pneu com
Câmara CCP200 capacidade para até 200 Kg.
Ideal para transporte de cargas e mercadorias em
geral. Fabricado com estrutura reforçada e rodas
com pneus com câmara. Pode ser usado em pisos
firmes e planos, como concreto, cerâmico,
madeira, como também em locais irregulares,
como brita, terra e asfalto. Especificações.
Capacidade: 200 Kg; Tubo: 1.1/4 x 1,50 mm com
tampas de acabamento pneu e câmara: 3.25 x 8 2
lonas. Itens Inclusos. 01 Carrinho de Carga.
Dimensões, tamanho (A x L): 120 x 42 cm, pneu:
3.25 x 8; Peso: 11,700 Kg. Garantia: 6 meses

CATMA
T

2566
06

Uni
d.

Quan
t

Valor
Unit.

Valor total

Uni

10

679,50

6.765,00

1.2 – As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridas
pelo Município.
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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 produtos
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° 07/2022, 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 20 (vinte) dias,
após o prazo preestabelecido nesta Ata;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega de qualquer item do objeto
adjudicado, em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas
relativas ao recebimento dos bens, 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.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente ao fornecimento dos
bens e conferência das quantidades solicitadas pela Secretaria de Educação;
3.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Secretaria interessada 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.
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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.
CLÁUSULA IV – DA ENTREGA E DO PRAZO
4.1 - O prazo de entrega será de 20 (vinte) dias, a partir do recebimento da Nota de Empenho
e confirmação de pedido.
4.1.1. Caso a entrega não ocorra no prazo estabelecido no Item 4.1, desde que devidamente
justificado o prazo de entrega dos bens, a critério da administração poderá ser prorrogado por
uma única vez.
4.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega
dos bens foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos bens.
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 pelo Setor de Compras, conforme subitem 4.2.1,
deverá a licitante vencedora também descarregar e armazenar os produtos em local indicado
por servidor, comprometendo-se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a
estes.
4.3 - Toda e qualquer entrega de produtos 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
Administração 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 20 (vinte) 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
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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 do Contrato;
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 deste contrato, 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 produtos, 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 do contrato, 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 bens fora do estabelecido nesta Ata, será imediatamente
notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os bens, o que
fará(ão) prontamente, num prazo máximo de 20 (vinte) dias, 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 - DA GARANTIA DOS BENS PERMANENTES
7.1. A CONTRATADA é obrigada a substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o(s)
bem (s) em que se verificar(em) defeito(s) de fabricação.
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7.2. Se os materiais deteriorarem e/ou perderem suas características, no prazo de e/ou tempo
de vida útil e/ou em condições normais de estocagem, deverão ser trocados, pela
CONTRATADA, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados da comunicação, por conta e
ônus da CONTRATADA.
7.3. A CONTRATADA obriga-se a oferecer garantia a partir da data do recebimento definitivo
dos bens, que será de:
a). 12 (doze) meses para os materiais, relativos a defeitos de fabricação.
7.4. Os equipamentos permanentes especificados no presente Termo de Referência deverão
possuir prazo de garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, reposição
de peças e fabricação dos mecanismos e componentes, contados a partir do recebimento
definitivo.
7.4.1. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta
cláusula, o licitante deverá complementar a garantia do bem permanente, ofertado pelo
período restante, uma vez que tratam-se de bens duráveis e com especificações especiais, de
costume adquiridos por órgãos públicos nestes prazos definidos.
7.4.2. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pela própria
Contratada, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as
normas técnicas específicas.
7.4.3. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos
apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes,
reparos e correções necessárias.
7.4.4. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão
ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de
qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do
equipamento.
7.4.5. Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos bens que
apresentarem vício ou defeito no prazo de até 20 (vinte) dias, contados a partir da data de
retirada do equipamento das dependências da Administração pela Contratada ou pela
assistência técnica autorizada.
7.4.6. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado
uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e jus ficada da Contratada,
aceita pelo Contratante.
7.4.7. Na hipótese do subitem acima, a Contratada deverá disponibilizar equipamento
equivalente, caso seja solicitado pela contratante, de especificação igual ou superior ao
anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a
garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.
7.4.8. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do
Contratante ou a apresentação de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado
a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de
seus
componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem
que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.
7.4.9. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de
responsabilidade da Contratada.
7.4.10. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado
daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de
descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência
contratual.
7.4.11. A critério do Município, o adjudicatário poderá prestar garantia de execução do
Contrato, nos moldes do Art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do
Contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato.

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

5

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YHKOWRASIRDZYIUZL2496Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
7 de Março de 2022
66 - Ano - Nº 2997

Ibirapitanga

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

7.5. Caso seja verificado defeito de fabricação ou danos decorrentes do transporte ou da
estocagem anterior à entrega na Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, os materiais
permanentes/equipamentos deverão ser substituídos em no máximo 10 (dez) dias úteis,
contados a partir da comunicação do fato à Contratada, sem ônus à Contratante.
7.6. A garantia aqui requerida não trará prejuízo a eventuais garantias adicionais fornecidas
pela contratada.
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 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 materiais
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 do Contrato indicado 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 do
Contrato deverão ser solicitadas ao Secretário Municipal Requisitante, 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 o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e
sem prejuízo ao resultado: advertência;
9.1.4 - Executar o contrato 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
do contrato;
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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 do contrato;
9.1.6 - Inexecução total do contrato: 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 – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
10.1 – 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.
10.2 – 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.
10.3 - A Administração Municipal através da Secretaria interessada, 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.
10.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
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
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.
Praça Manoel Jorge e Silva, s/n - Centro - CEP 45.500-000 – Ibirapitanga - Bahia
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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.
CLÁUSULA XII – DAS UNIDADES REQUISITANTES
12.1 – 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.
CLAUSULA XIII – DAS COMUNICAÇÕES
13.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XIV - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
14.1 – 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 XV - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
15.1 – 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° 07/2022.
CLÁUSULA XVI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 – Integram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico - SRP N° 07/2022 e proposta da
empresa, classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
16.2 – 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 XVII – DO FORO
17.1 – 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.
Localidade e data 24 de Fevereiro de 2022.

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 – Nº 16/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2022
PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS SRP – 07-2022
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

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: LOJA DA FABRICA COMERCIO DE
MÓVEIS LTDA, inscrito no CNPJ: 35.807.941/0001-16, localizada na Rua A, 51 – Térreo –
Bairro nova Itabuna – CEP: 45.611-110 – ITABUNA-Bahia, representado neste ato pelo
senhor(a), MARIA CRISTINA FARIAS FONSECA, RG-Nº 369793846 - SSP/BA, inscrita no
CPF: 735.280.565-68 doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, e
considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2022, para
REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo Administrativo Nº 037/2022, 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
realizará licitação na modalidade Pregão Nº.07-PE/2022, “Eletrônico”, objeto: SRP para a
futura e eventual aquisição de mobiliários escolar, equipamentos e eletrodomésticos, para
atender às necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de
Ibirapitanga, conforme a seguir:
ITEM.................
EQUIPAMENTOS DE MOBILIÁRIO
Itens

02

Descrição do material
CADEIRA EXECUTIVA FIXA EMPILHÁVEL
Revestimento: Corino/Courvim (composição, 86,2%
Resina Vinílica Plastificada e 13,8% de Malha)
Funcionalidade: Utilização em escritórios, ambientes
corporativos. CARACTERÍSTICAS Estofados Em
Madeira compensada anatômica com 12-mm de
espessura confeccionando com laminas de madeira
reflorestada composto por eucalipto e pinho prensado
á quente, espuma injetada anatômica com densidade
de 45 a 55 m 3º com 50-mm de espessura.
Dimensões do assento larg. 460 x prof. 440 x esp. 45mm. Dimensões do encosto alt. 340 x larg. 480 x
espessura 44-mm. Estrutura 4 pés em aço carbono
seção oval oblongo 16 x 30 com pintura eletrostática
epóxi na cor preta. Indicação de uso: Não fazer
balanço de inclinação, usar em posições normais. Não
deixar o produto exposto ao tempo (Sol e Chuva).
Instrução de limpeza:
Revestimento: Utilize pano úmido com água e sabão

CATMAT

248192

Unid.

Quan
t

Valor
Unit.

Valor total

Unid.

80

200,00

16.000,00
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03

neutro para remover manchas, e uma escova de pelos
macios para retirada de pó; Em todos os
revestimentos. Nunca utilizar produtos químicos na
limpeza de superfície do revestimento. Os raios
solares não devem incidir nos estofados, É
aconselhável minimizar esta incidência com o uso de
persianas, por exemplo. Produto não resiste a
manchas de iodo e caneta esferográfica. Estrutura e
bases: Limpe-os somente com pano seco (flanela
macia); Evite limpá-los com água, pois pode ocorrer
acúmulo de líquidos em regiões específicas da peça, o
que deixa o material suscetível à corrosão (ferrugem);
Encerar, no mínimo, uma vez por mês, com cera a
base de silicone; Em regiões litorâneas, encerar, pelo
menos, uma vez por semana; Não deixar os Produtos
expostos em ambiente externo, como sacadas, pátios,
etc.; Batidas no Produto, podem ocasionar riscos e
desplacamento na camada metálica. DADOS
TÉCNICOS Capacidade aproximado: 110 kg (Cada),
Produto Montado. Dimensões aproximadas do
produto (D): A1003 X L540 X P610-mm. Garantia da
base: 6 meses * Contra defeito de fabricação.
Garantia do estofado: 6 meses * Contra defeito de
fabricação. CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 Assento
Executivo “Crater”; 1 Encosto Executivo “Crater “1
Estrutura fixa 4-pés “; 4 parafusos 1/4 x 1.
CJA-06B (MODELO FDE/FNDE) CONJUNTO PARA
ALUNO TAMANHO 6 ALTURA DO ALUNO: DE
1,59M A 1,88M DESCRIÇÃO Conjunto do aluno
composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira,
certificado pelo INMETRO, e, em conformidade com a
norma ABNT NBR 14006:2008 - Móveis escolares Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual.
Mesa individual com tampo em plástico injetado com
aplicação de laminado melamínico na face superior,
dotado de travessa estrutural injetada em plástico
técnico, montado sobre estrutura tubular de aço,
contendo porta-livros em plástico injetado. Cadeira
individual empilhável com assento e encosto em
polipropileno injetado ou em compensado anatômico
moldado, montados sobre estrutura tubular de aço.
CONSTITUINTES - MESA Tampo em ABS virgem,
isento de cargas minerais, injetado na cor AZUL (ver
referências), dotado de porcas com flange, com rosca
métrica M6, co-injetadas e, de travessa estrutural em
nylon “6.0” aditivado com fibra de vidro, injetada na cor
PRETA. Aplicação de laminado melamínico de alta
pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento
texturizado, na cor CINZA (ver referências), na face
superior do tampo, colado com adesivo bicomponente. Dimensões acabadas 605mm (largura) x
465mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se
tolerância de até +/- 2mm para largura e profundidade
e +/- 1mm para altura. Design, detalhamento e
acabamento conforme projeto. No molde do tampo
devem ser gravados o símbolo internacional de
reciclagem, apresentando o número identificador do
polímero, datador de lotes, indicando mês e ano de
fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE"
(conforme indicado no projeto), e o nome da empresa
fabricante do componente injetado. No molde da
travessa devem ser gravados o datador de lotes,
indicando mês e ano de fabricação, a identificação
"modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto), e
o nome da empresa fabricante do componente

258455

Unid.

2.000

410,00

820.000,00
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injetado. Obs. 1: O nome do fabricante do componente
deve ser obrigatoriamente grafado por extenso,
acompanhado ou não de sua própria logomarca.
Estrutura composta de:
-Montantes
verticais
e
travessa
longitudinal
confeccionados em tubo de aço carbono laminado a
frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm,
em chapa 16 (1,5mm); Travessa superior
confeccionada em tubo de aço carbono laminado a
frio, com costura, curvado em formato de "C", com
secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4”), em
chapa 16 (1,5mm); Pés confeccionados em tubo de
aço carbono laminado a frio, com costura, secção
circular, diâmetro de 38mm (1 1/2”), em chapa 16
(1,5mm). Porta-livros em polipropileno copolímero
isento
de
cargas
minerais,
composto
preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada
ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na
cor CINZA (ver referências). As características
funcionais, dimensionais, de resistência e de
uniformidade de cor, devem ser preservadas no
produto produzido com matéria-prima reciclada,
admitindo-se tolerâncias na tonalidade a critério da
comissão técnica do FNDE. Dimensões, design e
acabamento conforme projeto. No molde do portalivros deve ser gravado o símbolo internacional de
reciclagem, apresentando o número identificador do
polímero, datador de lotes indicando mês e ano de
fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE"
(conforme indicado no projeto), e o nome da empresa
fabricante do componente injetado. Obs. 1: O nome do
fabricante do componente deve ser obrigatoriamente
grafado por extenso, acompanhado ou não de sua
própria logomarca. Fixação do tampo à estrutura
através de: 06 porcas com rosca métrica M6 (diâmetro
de 6mm), coinjetadas em castelos tronco-cônicos do
próprio tampo; 06 parafusos rosca métrica M6
(diâmetro de 6mm), comprimento 47mm, cabeça
panela, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à
travessa longitudinal através de rebites de “repuxo”,
diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. Fixação das
sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites
de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.
Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero
virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor
AZUL (ver referências), fixadas à estrutura através de
encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme
projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser
gravado o símbolo internacional de reciclagem,
apresentando o número identificador do polímero,
datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a
identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado
no projeto), e o nome da empresa fabricante do
componente injetado. Obs. 2: O nome do fabricante do
componente deve ser obrigatoriamente grafado por
extenso, acompanhado ou não de sua própria
logomarca. Nas partes metálicas deve ser aplicado
tratamento antiferruginoso que assegure resistência à
corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo
300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta
em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura mínima de 40
micrometros na cor CINZA (ver referências).
CONSTITUINTES - CADEIRA Assento e encosto em
polipropileno copolímero virgem, isento de cargas
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minerais, injetados, na cor AZUL (ver referências).
Dimensões, design e acabamento conforme projeto.
Nos moldes do assento e do encosto deve ser
gravado o símbolo internacional de reciclagem,
apresentando o número identificador do polímero,
datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a
identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado
no projeto), e o nome da empresa fabricante do
componente injetado. Obs. 1: O nome do fabricante do
componente deve ser obrigatoriamente grafado por
extenso, acompanhado ou não de sua própria
logomarca.
Alternativamente o assento e o encosto poderão ser
fabricados em compensado anatômico moldado a
quente, contendo no mínimo sete lâminas internas,
com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de
reflorestamento ou de procedência legal, isentas de
rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos.
Dimensões e design conforme projeto. Quando
fabricado em compensado, o assento deve receber
revestimento na face superior de laminado melamínico
de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor AZUL (ver
referências). Revestimento da face inferior em lâmina
de madeira faqueada de 0,7mm, da espécie
Eucalyptus grandis, com acabamento em selador,
seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos.
Espessura acabada do assento mínima de 9,7mm e
máxima de 12mm. O assento em compensado
moldado deve trazer gravado de forma indelével, por
meio de carimbo ou gravação a fogo sob a camada de
verniz, na face inferior, datador de lotes indicando mês
e ano de fabricação, a identificação "modelo FDEFNDE" (conforme indicado no projeto), e o nome do
fabricante do componente. Obs. 2: O nome do
fabricante do componente deve ser obrigatoriamente
grafado por extenso, acompanhado ou não de sua
própria
logomarca.
Quando
fabricado
em
compensado, o encosto deve receber revestimento
nas duas faces de laminado melamínico de alta
pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento
texturizado, na cor AZUL (ver referências). Bordos
com acabamento em selador seguido de verniz
poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima
de 9,6mm e máxima de 12,1mm. O encosto em
compensado moldado deve trazer gravado de forma
indelével, por meio de carimbo ou gravação a fogo sob
a camada de verniz, no topo inferior, o nome do
fabricante do componente. Obs. 3: O nome do
fabricante do componente deve ser obrigatoriamente
grafado por extenso, acompanhado ou não de sua
própria logomarca. Estrutura em tubo de aço carbono
laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em
chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto
injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”,
diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do
assento em compensado moldado à estrutura através
de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm,
comprimento 19mm. Fixação do encosto em
compensado moldado à estrutura através de rebites
de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm.
Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero
virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor
AZUL (ver referências), fixadas à estrutura através de
encaixe e pino expansor. Dimensões, design e
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acabamento conforme projeto. Nos moldes das
ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo
internacional de reciclagem, apresentando o número
identificador do polímero, a identificação "modelo
FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto), e o nome
da empresa fabricante do componente injetado. Obs.
4: O nome do fabricante do componente deve ser
obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado
ou não de sua própria logomarca. Nas partes
metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso
que assegure resistência à corrosão em câmara de
névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos
elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi /
Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em
estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor
CINZA (ver referências).
REFERÊNCIAS DE COR Laminado de alta pressão
para revestimento da face superior do tampo - cor
CINZA - referência PANTONE (*) 428C. Laminado de
alta pressão para revestimento da face frontal e
posterior do encosto e da face superior do assento cor AZUL referência PANTONE (*) 654C.
Componentes injetados: Tampo, assento, encosto,
ponteiras e sapatas - cor AZUL - referência PANTONE
(*) 287C; Travessa estrutural - cor PRETA; Porta-livros
- cor CINZA - referência PANTONE (*) 425C. Pintura
dos elementos metálicos - cor CINZA - referência RAL
(**) 7040. Identificação do padrão dimensional na
estrutura da mesa - cor AZUL (sobre fundo cinza) referência PANTONE (*) 287C. Identificação do
padrão dimensional no encosto da cadeira - cor
BRANCA (sobre fundo azul). (*) PANTONE COLOR
FORMULA GUIDE COATED. (**) RAL - RATIONELLE
ARBEITSGRUNDLAGEN FÜR DIE PRAKTIKER DES
LACK IDENTIFICAÇÃO DO PADRÃO DIMENSIONAL
O conjunto do aluno deve receber identificação do
padrão dimensional impressa por tampografia na
estrutura da mesa, lateral direita, face externa, e na
parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em
compensado moldado ou em polipropileno injetado,
conforme projeto gráfico e aplicação. Para impressão
em tampografia devem ser utilizadas tintas
compatíveis com o substrato em que forem aplicadas
(laminado de alta pressão / polipropileno injetado /
pintura em pó epóxi-poliéster) de modo que, após
curadas e secas, estas impressões tenham fixação
permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a
álcool e impossíveis de serem riscadas com as unhas.
Obs.1: O arquivo digital referente à arte da
identificação será fornecido ao vencedor pelo FNDE.
Obs.2: A amostra do conjunto deve ser apresentada
com a identificação do padrão dimensional tampo
grafada. SELO INMETRO DE IDENTIFICAÇÃO DA
CONFORMIDADE O conjunto para aluno deve possuir
Selo INMETRO de Identificação da Conformidade
contendo número do registro ativo do objeto (de
acordo com o Anexo A da Portaria INMETRO nº 105).
Os Selos devem ser fixados na superfície inferior do
assento da cadeira, e na superfície inferior do portalivros. Obs.: A amostra do conjunto deve possuir
“SELO
INMETRO
DE
IDENTICAÇÃO
DA
CONFORMIDADE”. FABRICAÇÃO Para fabricação é
indispensável
seguir
projeto
executivo
e
especificações técnicas e demais disposições contidas
no Edital. A definição dos processos de montagem e
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do torque de aperto dos parafusos que fixam o tampo
à estrutura deve considerar, que após o aperto, não
deve haver vazio entre a superfície da porca garra e o
laminado de alta pressão. Deve ser utilizado mastique
elástico ou batoques para preencher o espaço entre a
superfície da porca garra e o laminado de alta
pressão. Na montagem do conjunto, somente podem
ser utilizados componentes em plástico injetado,
componentes em compensado moldado e fitas de
bordo previamente aprovados pela Comissão Técnica
do FNDE. Na montagem do conjunto devem ser
utilizados componentes injetados de um único
fabricante. Em caso da opção de montagem das
cadeiras com assento e encosto em compensado
moldado estes devem ser provenientes de um único
fabricante. Obs.1: Consultar a Comissão Técnica do
FNDE para obter informações sobre fabricantes de
componentes injetados, de compensados moldados e
de fitas de bordo que possuam produtos
homologados. Soldas devem possuir superfície lisa e
homogênea, não devendo apresentar pontos
cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os
encontros de tubos devem receber solda em todo o
perímetro da união. Devem ser eliminados respingos e
irregularidades de solda, rebarbas, esmerilhadas
juntas soldadas e arredondados os cantos agudos. O
laminado melamínico de alta pressão deve ser
aplicado no rebaixo do tampo de ABS, exclusivamente
pelo processo de colagem, garantindo seu perfeito
nivelamento com os bordos do tampo. A colagem
deve ser feita de modo a garantir a inexistência de
resíduos de cola nas superfícies e perfeito ajuste no
encontro do laminado ao rebaixo do tampo. A
qualidade de colagem do laminado de alta pressão no
tampo deve: Assegurar que não ocorra qualquer
descolamento, quando o tampo acabado for
submetido ao calor seco em estufa a 60°C, durante 30
minutos; Apresentar resistência ao arrancamento
mínima de XX N (valor a ser confirmados após
ensaios), quando ensaiada conforme Anexo A Ensaio de colagem resistência à tração (a definir).
Peças injetadas não devem apresentar rebarbas,
falhas de injeção ou partes cortantes. Aplicação de
texturas e acabamentos em componentes injetados
conforme detalhamento constante nos projetos. Estas
deverão apresentar profundidade máxima de 45
micrometros.
TOLERÂNCIAS
DIMENSIONAIS
Asseguradas as condições de montagem dos móveis,
sem prejuízo da funcionalidade destes ou de seus
componentes, serão admitidas tolerâncias conforme
estabelecidas a seguir: Tolerâncias dimensionais
indicadas nos projetos e/ou nas especificações; Mais
ou menos (+/-) 3mm para partes estruturais, quando
as tolerâncias não estiverem indicadas nos projetos ou
nas especificações; Mais ou menos (+/-)1mm para
furações e raios, e 1º para ângulos, quando as
tolerâncias não estiverem indicadas nos projetos ou
nas especificações; Mais ou menos (+/-) 1,5mm para
componentes injetados ou para compensados
moldados, quando as tolerâncias não estiverem
indicadas no projeto ou nas especificações. Obs.: Nos
componentes plásticos, as variações decorrentes das
contrações dos materiais devem ser dimensionadas
de modo a atender as tolerâncias especificadas no
item acima. Sem prejuízo das tolerâncias citadas
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acima, serão admitidas tolerâncias normativas de
fabricação para os seguintes materiais: laminado fenol
melamínico e chapas de MDP e MDF. Espessuras de
chapa de aço e bitolas construtivas de tubos devem
seguir tolerâncias normativas conforme Normas
ABNT. IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR Etiqueta
autoadesiva vinílica ou de alumínio com informações
impressas de forma permanente, do tamanho mínimo
de 80mm x 40mm, a ser fixada na parte inferior do
tampo e do assento, contendo: Nome do fornecedor;
Nome do fabricante; Logomarca do fabricante;
Endereço / telefone do fornecedor; Data de fabricação
(mês/ano); Código do produto; Garantia de 24 (vinte e
quatro) meses após a data da entrega. Obs.: A
amostra do conjunto deve ser apresentada com as
etiquetas a serem utilizadas para o fornecimento dos
lotes, fixadas nos locais definidos. MANUAL DE USO
E CONSERVAÇÃO Impressão colorida (4 x 4 cores),
em formato 210 x 297mm (A4), 01 página frente e
verso, em papel reciclado de gramatura mínima
75g/m2 em um dos seguintes processos: laser color /
eletrostática em cores (xerox) / off set quadricromia.
Fornecer o manual em envelope do mesmo papel,
fixado com fita adesiva do lado externo da
embalagem, na parte superior do tampo da mesa. O
envelope deve conter na parte externa os seguintes
dizeres:
“CONTÉM
MANUAL
DE
USO
E
CONSERVAÇÃO”. Fornecer um manual a cada
volume de duas mesas e duas cadeiras. Obs.1: O
arquivo digital do manual (arte final) será fornecido ao
vencedor pelo FNDE. Obs.2: A amostra deve ser
apresentada acompanhada da amostra do Manual de
Uso e Conservação impresso no sistema adotado
para o fornecimento dos lotes, no papel e envelope
especificados. EMBALAGEM Mesa: Recobrir cada
tampo com papelão ondulado, manta de polietileno
expandido ou plástico bolha, de gramatura adequada
às características do produto, dobrando a parte
excedente e fixando com cordões de sisal, ráfia ou
fitilho de polipropileno; Proteger os pés com papel
crepe sem goma, ou com tubetes de espuma.
Cadeira: Embalar cada cadeira individualmente,
recobrindo assento e encosto com papelão ondulado,
plástico bolha ou com elementos de polietileno
expandido, de gramatura adequada às características
do produto; Proteger os pés com papel tipo crepe sem
goma, ou com tubetes de espuma. Acoplar e amarrar
as mesas duas a duas e empilhar e amarrar as
cadeiras duas a duas. Fixar cada amarra com duas
cadeiras a uma amarra com duas mesas do mesmo
padrão dimensional, de modo que se configure um
único volume. Esse volume deverá ser envolvido com
filme termoencolhível. Este filme deverá ser resistente
o suficiente para evitar o rompimento da embalagem,
proteger contra poeira e umidade, e garantir
integridade física do mobiliário durante o manuseio,
transporte e estocagem. Não será admitida a
embalagem de partes do produto antes da montagem,
quando esta acarretar dificuldade de sua remoção.
Não será admitida a embalagem de partes dos
produtos com materiais de difícil remoção, tais como
filmes finos para embalar alimentos. Rotulagem da
embalagem - devem constar do lado externo de cada
volume, rótulos de fácil leitura com identificação do
fabricante e do fornecedor, código do produto e
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orientações sobre manuseio, transporte e estocagem.
Não deverão ser utilizadas fitas adesivas em contato
direto com o produto. Obs.1: A amostra do conjunto
deve ser entregue embalada e rotulada como
especificado, e acompanhada do “MANUAL DE USO
E CONSERVAÇÃO”. GARANTIA Dois anos contra
defeitos de fabricação. Obs.: A data para cálculo da
garantia deve ter como base a data efetiva da entrega
do mobiliário às Contratantes. DOCUMENTAÇÃO
TÉCNICA
O
fornecedor
deverá
apresentar,
acompanhado da amostra do conjunto, Certificado de
conformidade / Certificado(s) de Manutenção da
Certificação, emitido pelo Organismo de Certificação
de Produto - OCP, acreditado pelo CGCRE-INMETRO
para NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e
mesas para conjunto aluno individual. O fornecedor
deverá apresentar ainda declaração emitida pelo
Organismo de Certificação de Produto - OCP,
comprovando a correspondência do Certificado de
Conformidade INMETRO ao projeto e especificação.
Essa declaração deve explicitar os nomes dos
fabricantes dos componentes injetados ou em
compensado moldado, nomes dos fabricantes da fita
de bordo, utilizados nas montagens dos conjuntos
certificados. Obs. 1: O(s) certificado(s) de manutenção
da certificação deve(m) estar de acordo com os
prazos estabelecidos nos Requisitos de Avaliação da
Conformidade, com base na data inicial da obtenção
da 1ª certificação do produto. O fornecedor deverá
apresentar laudo técnico que comprove a qualidade
da colagem da fita de bordo, emitido por laboratório
acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realização
desse ensaio de acordo com a ABNT NBR 16332:
2014 - Móveis de madeira - Fita de borda e suas
aplicações - Requisitos e métodos de ensaio, ou, por
laboratório acreditado para realização dos ensaios
descritos na NBR 14006:2008 - Móveis escolares Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. O
fornecedor deverá apresentar os seguintes laudos
técnicos que comprovem a qualidade da colagem do
laminado melamínico de alta pressão ao tampo de
ABS, emitido por laboratório acreditado pelo CGCREINMETRO para realização dos ensaios descritos na
NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e
mesas para conjunto aluno individual: Ensaio de
exposição ao calor seco em estufa; Ensaios de
resistência ao arrancamento (antes e depois da
exposição dos corpos de prova ao calor e umidade).
Obs. 2: A identificação clara e inequívoca do item
ensaiado e do fabricante é condição essencial para
validação dos laudos. Os laudos devem conter fotos
legíveis do item (mínimo duas fotos em diferentes
ângulos, com tamanho mínimo de 9 x 12cm);
identificação do fabricante; data; técnico responsável.
Obs. 3: Não serão aceitos laudos datados com mais
de 1 (um) ano, contado da data de sua apresentação.
Obs. 4: Deverão ser enviadas as vias originais dos
laudos; na impossibilidade, serão aceitas cópias
legíveis, coloridas e autenticadas. Quando for utilizada
matéria-prima de origem reciclada ou recuperada para
injeção do porta-livros, o fornecedor deverá
apresentar: Declaração referente à informação técnica
que permita o rastreamento da matéria-prima utilizada
na cadeia de produção, conforme modelo de
"Declaração tipo A"; Declaração de proporção de
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material puro x material reciclado/ recuperado,
utilizado no porta-livros, conforme modelo de
"Declaração tipo B". Para fornecimento de cadeira
com assento e encosto em compensado moldado, o
fornecedor deverá apresentar documento que
comprove a procedência e a legalidade de origem das
madeiras laminadas, conforme modelo de "Declaração
tipo C". O fornecedor deverá apresentar ainda,
declaração de compatibilidade entre cavidades de
moldes de injeção para cada componente utilizado
(emitida pelo fabricante do componente), conforme
modelo de "Declaração tipo D". CONTROLE DE
QUALIDADE Os lotes de fabricação poderão ser
avaliados em qualquer tempo, durante a vigência do
contrato pela Comissão Técnica do FNDE ou seus
prepostos. O controle de qualidade compreende duas
etapas: Avaliação de Protótipo – 1ª Etapa
(detalhamento conforme CIT); Análise da Produção –
2ª Etapa (detalhamento conforme CIT). LEGISLAÇÃO
Portaria INMETRO nº 105, de 06 de março de 2012,
que torna compulsória a certificação de móveis
escolares – cadeiras e mesas para conjunto aluno
individual. Portaria INMETRO nº 184, de 31 março de
2015, que dá nova redação aos art. 4º e 5º da Portaria
Inmetro n.º 105/2012. NORMAS NBR 14006:2008 Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto
aluno individual. NBR 16332: 2014 - Móveis de
madeira - Fita de borda e suas aplicações - Requisitos
e métodos de ensaio. Obs.: As edições indicadas
estavam em vigor no momento desta publicação.
Como toda norma está sujeita à revisão, recomendase verificar a existência de edições mais recentes das
normas citadas.
OBS: DESCRIÇÃO RETIRADA DO PORTAL DO
FNDE
CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR
tampo da mesa injetado em resina ABS, liso, medindo
1200mm x 800mm (+/- 5%), borda medindo 30mm,
sem emendas, altura tampo/chão 760mm, marca do
fabricante injetada em alto-relevo e espessura mínima
de 5 mm. Painel frontal confeccionado em
compensado multilaminado 15 mm, revestidos em
fórmica na cor branca com acabamento em PVC,
fixado a estrutura através de 4 parafusos. Base do
tampo formado por tubo de aço curvado em todo
perímetro inferior do tampo, 02 colunas verticais
laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongos
medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de
1,2mm. Base dos pés em tubos oblongos medindo
20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de
arco.
Sapatas
calandradas
antiderrapantes
envolvendo as extremidades dos tubos que compõem
os pés, desempenhando a função de proteção da
pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o
formato dos pés em arco, fabricadas em polipropileno
presa à estrutura por meios de rebites. Cadeira com
assento e encosto em resina plástica virgem,
fabricados pelo processo de injeção termoplástico,
marca do fabricante injetada em auto-relevo deverá
estar no encosto. Assento com medidas mínimas
400mm x 460mm (+/- 5%), altura assento/chão
460mm aproximadamente sem orifícios, fixado por
parafuso. Encosto com medidas mínimas 403mm x
360mm (+/- 5%), com puxador e marca do fabricante
em alto relevo fixados por meio de rebites. Estrutura

322128

Unid.

100

475,00

47.500,00
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formada por dois pares de tubo oblongo medindo
20mm x 48mm com espessura de 1,5mm fazendo a
interligação da base do assento com os pés. Base do
assento e interligação ao encosto em tubo oblongo
16mm x 30mm com espessura de 1,5mm coberto pelo
encosto, duas barras horizontais para sustentação sob
o assento em tubo 5/8. Uma barra horizontal de
reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com
espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas
que liga a base do assento aos pés. Sapatas
calandradas
antiderrapantes
envolvendo
as
extremidades, cobrindo a solda e toda a extensão
superior dos tubos que compõem os pés,
desempenhando a função de proteção da pintura
prevenindo contra ferrugem e presa à estrutura por
meio de rebites de alumínio. Toda a estrutura metálica
é fabricada em tubo de aço industrial tratados por
conjuntos de banhos químicos para proteção e
longevidade da estrutura e soldado através do sistema
MIG. Cor da Estrutura: Branca.
OBS: DESCRIÇÃO RETIRADA DO PORTAL DO
FNDE
MESA DE REUNIÃO 08 LUGARES COM TAMPO
OVAL EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO
MELAMÍNICO, MONTADA SOBRE DOIS PÉS.
DIMENSÕES E TOLERÃNCIAS Tampo retangular:
2000 x 950 mm +/- 50 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm;
Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas
(PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR
9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo:
mínima de 730 mm; Espessura do tampo: 25 mm +/0,6 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40
micrometros
/máximo
100
micrometros.
CARACTERÍSTICAS Tampo em MDF, com espessura
de 25 mm, revestido na face inferior com laminado
melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior
com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm
de espessura, cor cinza ou branco, acabamento
texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado
maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a
mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindose
pequenas
variações
decorrentes
das
características de cada material (brilho, textura). O
perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao
tampo, e ser nivelado com as suas superfícies.
Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono
com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de
rosca com buchas metálicas. Sapatas reguláveis em
nylon ou polipropileno injetado. Terminações de tubos
em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas
através de encaixe. Estas não devem poder ser
retiradas sem o uso de ferramentas. Peças injetadas
não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou
partes cortantes. Acabamento das partes metálicas
em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta.
Todos os encontros de tubos ou uniões de partes
metálicas devem receber solda em toda a extensão da
união. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da
data de entrega, contra defeitos de fabricação,
oxidação das partes metálicas e desgaste ou
desprendimento de componentes.
VALOR TOTAL

381022

Unid.

10

1.200,00

12.000,00

895.500,00
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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 produtos
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° 07/2022, 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 20 (vinte) dias,
após o prazo preestabelecido nesta Ata;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega de qualquer item do objeto
adjudicado, em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas
relativas ao recebimento dos bens, 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.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente ao fornecimento dos
bens e conferência das quantidades solicitadas pela Secretaria de Educação;
3.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Secretaria interessada 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.
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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.
CLÁUSULA IV – DA ENTREGA E DO PRAZO
4.1 - O prazo de entrega será de 20 (vinte) dias, a partir do recebimento da Nota de Empenho
e confirmação de pedido.
4.1.1. Caso a entrega não ocorra no prazo estabelecido no Item 4.1, desde que devidamente
justificado o prazo de entrega dos bens, a critério da administração poderá ser prorrogado por
uma única vez.
4.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega
dos bens foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos bens.
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 pelo Setor de Compras, conforme subitem 4.2.1,
deverá a licitante vencedora também descarregar e armazenar os produtos em local indicado
por servidor, comprometendo-se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a
estes.
4.3 - Toda e qualquer entrega de produtos 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
Administração 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 20 (vinte) 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
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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 do Contrato;
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 deste contrato, 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 produtos, 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 do contrato, 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 bens fora do estabelecido nesta Ata, será imediatamente
notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os bens, o que
fará(ão) prontamente, num prazo máximo de 20 (vinte) dias, 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 - DA GARANTIA DOS BENS PERMANENTES
7.1. A CONTRATADA é obrigada a substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o(s)
bem (s) em que se verificar(em) defeito(s) de fabricação.
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7.2. Se os materiais deteriorarem e/ou perderem suas características, no prazo de e/ou tempo
de vida útil e/ou em condições normais de estocagem, deverão ser trocados, pela
CONTRATADA, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados da comunicação, por conta e
ônus da CONTRATADA.
7.3. A CONTRATADA obriga-se a oferecer garantia a partir da data do recebimento definitivo
dos bens, que será de:
a). 12 (doze) meses para os materiais, relativos a defeitos de fabricação.
7.4. Os equipamentos permanentes especificados no presente Termo de Referência deverão
possuir prazo de garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, reposição
de peças e fabricação dos mecanismos e componentes, contados a partir do recebimento
definitivo.
7.4.1. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta
cláusula, o licitante deverá complementar a garantia do bem permanente, ofertado pelo
período restante, uma vez que tratam-se de bens duráveis e com especificações especiais, de
costume adquiridos por órgãos públicos nestes prazos definidos.
7.4.2. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pela própria
Contratada, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as
normas técnicas específicas.
7.4.3. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos
apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes,
reparos e correções necessárias.
7.4.4. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão
ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de
qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do
equipamento.
7.4.5. Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos bens que
apresentarem vício ou defeito no prazo de até 20 (vinte) dias, contados a partir da data de
retirada do equipamento das dependências da Administração pela Contratada ou pela
assistência técnica autorizada.
7.4.6. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado
uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e jus ficada da Contratada,
aceita pelo Contratante.
7.4.7. Na hipótese do subitem acima, a Contratada deverá disponibilizar equipamento
equivalente, caso seja solicitado pela contratante, de especificação igual ou superior ao
anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a
garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.
7.4.8. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do
Contratante ou a apresentação de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado
a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de
seus
componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem
que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.
7.4.9. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de
responsabilidade da Contratada.
7.4.10. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado
daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de
descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência
contratual.
7.4.11. A critério do Município, o adjudicatário poderá prestar garantia de execução do
Contrato, nos moldes do Art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do
Contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato.
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7.5. Caso seja verificado defeito de fabricação ou danos decorrentes do transporte ou da
estocagem anterior à entrega na Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, os materiais
permanentes/equipamentos deverão ser substituídos em no máximo 10 (dez) dias úteis,
contados a partir da comunicação do fato à Contratada, sem ônus à Contratante.
7.6. A garantia aqui requerida não trará prejuízo a eventuais garantias adicionais fornecidas
pela contratada.
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 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 materiais
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 do Contrato indicado 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 do
Contrato deverão ser solicitadas ao Secretário Municipal Requisitante, 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 o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e
sem prejuízo ao resultado: advertência;
9.1.4 - Executar o contrato 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
do contrato;
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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 do contrato;
9.1.6 - Inexecução total do contrato: 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 – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
10.1 – 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.
10.2 – 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.
10.3 - A Administração Municipal através da Secretaria interessada, 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.
10.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
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
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.
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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.
CLÁUSULA XII – DAS UNIDADES REQUISITANTES
12.1 – 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.
CLAUSULA XIII – DAS COMUNICAÇÕES
13.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XIV - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
14.1 – 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 XV - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
15.1 – 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° 07/2022.
CLÁUSULA XVI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 – Integram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico - SRP N° 07/2022 e proposta da
empresa, classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
16.2 – 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 XVII – DO FORO
17.1 – 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.
Localidade e data 24 de Fevereiro de 2022.

Prefeito Municipal

Empresa Detentora da Ata

Gestor da Ata de Registro

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

Segunda-feira
7 de Março de 2022
87 - Ano - Nº 2997

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

Testemunhas:

a) ______________________________
CPF:

b) __________________________
CPF:
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