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ATA – N 21/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2022
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS SRP – 20/2022
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ: 13.846.753/0001-64, com sede na Praça 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 de outro lado a empresa:
EKI VIDA
EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA, inscrita no CNPJ. Nº 10.679.185/0001-66, localizada na
na Góes Calmon, 275 – Centro, CEP 44.550-000 – São Felipe – Bahia, representado pela Sraª.
ANA LIZANDRA DE ASSUNÇÃO, portadora do RG n° 01.221.972-38 SSP/BA , inscrito no CPF
sob o n°068.202.027-33, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, 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° 20/2022, para REGISTRO
DE PREÇOS, conforme consta do Processo Administrativo Nº 48/2022, 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
aquisição de matérias penso e correlatos para atender as demandas da Rede de Educação
do Município de Ibirapitanga, conforme a seguir:
ITEM 1 - AVENTAL

ITEM

1

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Avental Material: Plástico Polietileno,
gramatura: 40 G/M2, Aplicação: Proteção e
Segurança, Tipo: Impermeável, Tamanha:
Único, Características Adicionais: Manga
Longa, Punho Com Elástico, Tira na Cintura

UNID

QTD

V. UNIT.

V. TOTAL

und

1000

R$ 1,79

R$ 1.790,00

UNID

QTD

V. UNIT.

V. TOTAL

und

5000

R$ 3,00

R$ 15.000,00

ITEM 6 - AVENTAL

ITEM

6

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Avental Material: Tnt, Modelo: Unissex, Tipo:
Impermeável, Tamanho: Único
Características Adicionais: Manga Longa,
Punho Com Elástico, Tira na Cintura.
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LOTE 9 - TAPETE

ITEM

9

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Tapete Material Superfície: Vinil, Cor Básica:
Preta, Material Base: Pvc - Características
Polivinila, Comprimento 1,58 Cm,
Espessura: 10 MM, Tipo: Borracha
Antiderrapante, Largura: 38 CM,
Características Adicionais: Sanitizante

UNID

QTD

V. UNIT.

V. TOTAL

und

1000

R$ 28,89

R$ 28.890,00

TOTAL DO FORNECEDOR

R$45.680,00

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 materiais 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° 23/2022 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 de Registro;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega de quaisquer materiais, do objeto
adjudicado, em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao
recebimento dos materiais, superior a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo registrado;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta Ata de Registro.
CLÁUSULA III – DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente ao fornecimento dos materiais
e conferência das quantidades solicitadas pela Secretaria de Educação;
3.2. Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Secretaria de Educação de Ibirapitanga, a
nota fiscal de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Fundo Municipal
de Educação 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 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
materiais foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos materiais.
4.2.1. A entrega será feita nas Unidades Escolares ou em local determinado pela 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 da presente Ata de Registro.
4.2.2. Além da entrega no local designado pela Secretaria de Educação, conforme subitem 4.2.1,
deverá a licitante vencedora também descarregar e armazenar os materiais em local indicado por
servidor, comprometendo-se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.
4.3. Toda e qualquer entrega de materiais fora do estabelecido nesta Ata será imediatamente
notificada à licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando
entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as
sanções previstas nesta Ata de Registro de Preços.
4.4. Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Secretaria de Educação
não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade
superior, sob pena de responsabilidade.
4.5. Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo
de 5 (cinco) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 5
(cinco) dias.
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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. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas nesta Ata de Registro;
5.1.2. Verificar minuciosamente, a conformidade dos materiais recebidos para fins de aceitação e
recebimento;
5.1.3. Comunicar à futura Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído;
5.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
5.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos nesta Ata;
5.1.6. Permitir acesso dos empregados da Futura Contratada às dependências da Prefeitura
Municipal de Ibirapitanga para a entrega dos materiais;
5.1.7. Impedir que terceiros forneçam os materiais objeto desta Ata de Registro;
5.1.8. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
empregados da futura contratada;
5.1.9. Devolver os materiais que não apresentarem condições de serem consumidos;
5.1.10. Solicitar a troca dos materiais devolvidos mediante comunicação a ser feita pela Secretaria
de Educação;
5.1.11. Solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida por pessoa autorizada,
o fornecimento dos materiais objeto desta Ata de Registro;
5.1.12. Comunicar à Fornecedora, qualquer irregularidade no fornecimento dos materiais e
interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.
5.2. Da Promitente Fornecedora
5.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes nesta Ata, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
5.2.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constantes nesta Ata de Registro, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as
indicações referentes a: marca, procedência e prazo de garantia ou validade;
5.2.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,
13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
5.2.4. Efetuar a troca dos materiais considerados sem condições de consumo, no prazo máximo
de 02 (dois) dias, contado do recebimento da comunicação expedida pelo Setor competente;
5.2.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
5.2.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução desta Ata.
5.2.7. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados
durante o fornecimento dos materiais;
5.2.8. Efetuar a entrega dos materiais objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a
necessidade e o interesse do Município;
5.2.9. Comunicar ao Setor competente da Secretaria de Educação, ou a Prefeitura Municipal de
Ibirapitanga por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos
que julgar necessário;
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5.2.10. A Contratada tem a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação e no ato da assinatura de contrato ou outro documento equivalente;
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 materiais fora do estabelecido nesta Ata, será imediatamente
notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os materiais, 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 – DA FISCALIZAÇÃO:
7.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante do
CONTRATANTE especialmente designados pelo ordenador de despesa do Município ou pela
Secretaria Municipal de Educação;
7.2. Os atestes referentes à execução desta Ata e do contrato deverão ser realizados pelo fiscal do
contrato, ou gestor da Ata, a que se refere o item anterior e por outro servidor da mesma pasta,
também designado por Portaria do respectivo titular;
7.3. Compete ao Fiscal anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados;
7.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o Art. 70 da Lei nº 8.666/93;
7.5. Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, omisso ou duvidoso não previsto no presente processo administrativo e tudo o mais que
se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o Município ou modificação
da contratação;
7.6. As decisões que ultrapassam a competência do fiscal deverão ser solicitadas formalmente pela
CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em
tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES
8.1. Pelo inadimplemento das obrigações, a contratada (s), conforme a infração, estarão sujeitas
às seguintes penalidades:
a) Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
b) Manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;
c) Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar
e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
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d) Durante a vigência do futuro contrato, cometer irregularidades, passíveis de correção durante a
execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
e) Durante a vigência do futuro contrato, cometer atrasos injustificados, até o limite de 10 (dez)
dias, após os quais será considerado como inexecução do futuro contrato: multa diária de 0,5%
sobre o valor atualizado do contrato;
f) Durante a vigência do futuro contrato, promover o fornecimento parcial do objeto pactuado:
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 03 anos e multa de
8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
g) Inexecução total do objeto pactuado: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
h) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução durante a vigência da Ata de
Registro de Preços: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor
atualizado do contrato.
8.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
8.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
CLÁUSULA IX – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
9.1. 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.
9.2. 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.
9.3. A Administração Municipal através da Secretaria de Educação, poderá, na vigência do registro,
solicitar a redução dos preços registrados, garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de
conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando as alterações
conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional, sendo que o novo
preço fixado será valido a partir da assinatura da Ata pelas partes interessadas.
8.4. O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA X – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela
Administração, quando:
10.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
10.1.2. A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a Administração
não aceitar sua justificativa;
10.1.3. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de
preços, a critério da Administração; observada a legislação em vigor;
10.1.4. 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;
10.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a
detentora não acatar a revisão dos mesmos;
10.1.6. Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela
Administração.
10.2. 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.
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10.3. 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.
10.3.1. 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 XI – DAS UNIDADES REQUISITANTES
11.1. 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 XII – DAS COMUNICAÇÕES
12.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XIII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
13.1. Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro
de Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLAUSULA XIV - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
14.1. A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade
Pregão na forma Eletrônica, tipo menor preço Grupo/Lote, para o Sistema de Registro de Preços
N°.20/2022.
CLÁUSULA XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. Integram esta Ata de Registro, o Edital do Pregão Eletrônico - SRP N° 20/2022 e proposta da
empresa, classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
15.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela
Lei Federal n° 8.883/94, pelo Decreto Municipal no que não colidir com a primeira e nas demais
normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XVI – DO FORO
16.1. As partes elegem o foro da Comarca de Ubatã – BA, como único competente para dirimir
quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento
na presença de duas testemunhas abaixo.
Ibirapitanga – Bahia, 28 de abril de 2022

Prefeito Municipal

Empresa Detentora da Ata

Gestor da Ata de Registro

Testemunhas:

a) ______________________________
CPF:

b) __________________________
CPF:
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ATA – N 22/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2022
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS SRP – 20/2022
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ: 13.846.753/0001-64, com sede na Praça 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 de outro lado a empresa: FERNANDO
UNIFORME EIRELI, inscrita no CNPJ. Nº 21.008.058/0001-51, localizada na Rua João do Pulo,
116 Letra A – Parque Industrial, I – CEP: 86.975-000 m- Mandaguari – Parana, representado pelo
Sr. FERNANDO MIRANDA DE SOUZA, portador do RG n° 72.539.15-0 SSP/PR, 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° 20/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme
consta do Processo Administrativo Nº 48/2022, 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
aquisição de matérias penso e correlatos para atender as demandas da Rede de Educação
do Município de Ibirapitanga, conforme a seguir:
ITEM 2 - MASCARA DESCARTAVEL USO GERAL

ITEM
2

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Material: Fibra de Poliester, Caracteristicas
Adicioanis: Grampo Ajuste Nasal em
Aluminio, Tipo Fixação: Tira Elastica.

UNID

QTD

V. UNIT.

V. TOTAL

und

500

R$ 6,38

R$ 3.190,00

ITEM 3 - MASCARA DESCARTAVEL USO GERAL

ITEM

3

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Mascara Descartavel Uso Geral Material:
TNT (tecido não tecido), Caracteristicas
Adicionais: Esterilizavel, Hipoalergencia,
Hidrorepente e Nã, Tipo Fixação: Tripla Com
Tiras e Clipe Nasal

UNID

QTD

V. UNIT.

V. TOTAL

und

1.500

R$ 7,90

R$ 11.850,00

TOTAL DO FORNECEDOR

R$ 15.040,00
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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 materiais 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° 23/2022 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 de Registro;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega de quaisquer materiais, do objeto
adjudicado, em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao
recebimento dos materiais, superior a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo registrado;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta Ata de Registro.
CLÁUSULA III – DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente ao fornecimento dos materiais
e conferência das quantidades solicitadas pela Secretaria de Educação;
3.2. Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Secretaria de Educação de Ibirapitanga, a
nota fiscal de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Fundo Municipal
de Educação e conter o número do empenho correspondente.
3.3. Além da nota fiscal, a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante a
validade do registro) os seguintes documentos:
a – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na
forma da Lei; e Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias e
às de Terceiros, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos
em lei. Ambas poderão ser atendidas com a CERTIDÃO CONJUNTA que poderá ser retirada no
site: www.receita.fazenda.gov.br;
b – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante
a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei. A mesma poderá
ser retirada no site: www.sefaz.ba.gov.br, no caso das licitantes com sede no Estado da Bahia;
c – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante
a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
d – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por Lei. A mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
e - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.
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(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 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
materiais foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos materiais.
4.2.1. A entrega será feita nas Unidades Escolares ou em local determinado pela 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 da presente Ata de Registro.
4.2.2. Além da entrega no local designado pela Secretaria de Educação, conforme subitem 4.2.1,
deverá a licitante vencedora também descarregar e armazenar os materiais em local indicado por
servidor, comprometendo-se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.
4.3. Toda e qualquer entrega de materiais fora do estabelecido nesta Ata será imediatamente
notificada à licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando
entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as
sanções previstas nesta Ata de Registro de Preços.
4.4. Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Secretaria de Educação
não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade
superior, sob pena de responsabilidade.
4.5. Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo
de 5 (cinco) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 5
(cinco) dias.
4.6. A Secretaria terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência do que foi
entregue, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a DETENTORA DA ATA para
substituição do objeto entregue em desacordo com as especificações.
4.7. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA
pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte,
o objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES
5.1. Do Município
5.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas nesta Ata de Registro;
5.1.2. Verificar minuciosamente, a conformidade dos materiais recebidos para fins de aceitação e
recebimento;
5.1.3. Comunicar à futura Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído;
5.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
5.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos nesta Ata;
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5.1.6. Permitir acesso dos empregados da Futura Contratada às dependências da Prefeitura
Municipal de Ibirapitanga para a entrega dos materiais;
5.1.7. Impedir que terceiros forneçam os materiais objeto desta Ata de Registro;
5.1.8. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
empregados da futura contratada;
5.1.9. Devolver os materiais que não apresentarem condições de serem consumidos;
5.1.10. Solicitar a troca dos materiais devolvidos mediante comunicação a ser feita pela Secretaria
de Educação;
5.1.11. Solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida por pessoa autorizada,
o fornecimento dos materiais objeto desta Ata de Registro;
5.1.12. Comunicar à Fornecedora, qualquer irregularidade no fornecimento dos materiais e
interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.
5.2. Da Promitente Fornecedora
5.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes nesta Ata, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
5.2.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constantes nesta Ata de Registro, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as
indicações referentes a: marca, procedência e prazo de garantia ou validade;
5.2.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,
13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
5.2.4. Efetuar a troca dos materiais considerados sem condições de consumo, no prazo máximo
de 02 (dois) dias, contado do recebimento da comunicação expedida pelo Setor competente;
5.2.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
5.2.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução desta Ata.
5.2.7. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados
durante o fornecimento dos materiais;
5.2.8. Efetuar a entrega dos materiais objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a
necessidade e o interesse do Município;
5.2.9. Comunicar ao Setor competente da Secretaria de Educação, ou a Prefeitura Municipal de
Ibirapitanga por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos
que julgar necessário;
5.2.10. A Contratada tem a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação e no ato da assinatura de contrato ou outro documento equivalente;
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 materiais fora do estabelecido nesta Ata, será imediatamente
notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os materiais, 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.
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CLÁUSULA VII – DA FISCALIZAÇÃO:
7.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante do
CONTRATANTE especialmente designados pelo ordenador de despesa do Município ou pela
Secretaria Municipal de Educação;
7.2. Os atestes referentes à execução desta Ata e do contrato deverão ser realizados pelo fiscal do
contrato, ou gestor da Ata, a que se refere o item anterior e por outro servidor da mesma pasta,
também designado por Portaria do respectivo titular;
7.3. Compete ao Fiscal anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados;
7.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o Art. 70 da Lei nº 8.666/93;
7.5. Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, omisso ou duvidoso não previsto no presente processo administrativo e tudo o mais que
se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o Município ou modificação
da contratação;
7.6. As decisões que ultrapassam a competência do fiscal deverão ser solicitadas formalmente pela
CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em
tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES
8.1. Pelo inadimplemento das obrigações, a contratada (s), conforme a infração, estarão sujeitas
às seguintes penalidades:
a) Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
b) Manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;
c) Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar
e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
d) Durante a vigência do futuro contrato, cometer irregularidades, passíveis de correção durante a
execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
e) Durante a vigência do futuro contrato, cometer atrasos injustificados, até o limite de 10 (dez)
dias, após os quais será considerado como inexecução do futuro contrato: multa diária de 0,5%
sobre o valor atualizado do contrato;
f) Durante a vigência do futuro contrato, promover o fornecimento parcial do objeto pactuado:
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 03 anos e multa de
8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
g) Inexecução total do objeto pactuado: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
h) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução durante a vigência da Ata de
Registro de Preços: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor
atualizado do contrato.
8.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
8.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
CLÁUSULA IX – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
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9.1. 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.
9.2. 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.
9.3. A Administração Municipal através da Secretaria de Educação, poderá, na vigência do registro,
solicitar a redução dos preços registrados, garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de
conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando as alterações
conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional, sendo que o novo
preço fixado será valido a partir da assinatura da Ata pelas partes interessadas.
8.4. O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA X – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela
Administração, quando:
10.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
10.1.2. A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a Administração
não aceitar sua justificativa;
10.1.3. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de
preços, a critério da Administração; observada a legislação em vigor;
10.1.4. 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;
10.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a
detentora não acatar a revisão dos mesmos;
10.1.6. Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela
Administração.
10.2. 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.
10.3. 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.
10.3.1. 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 XI – DAS UNIDADES REQUISITANTES
11.1. 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 XII – DAS COMUNICAÇÕES
12.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XIII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
13.1. Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro
de Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLAUSULA XIV - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
14.1. A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade
Pregão na forma Eletrônica, tipo menor preço Grupo/Lote, para o Sistema de Registro de Preços
N°.20/2022.
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CLÁUSULA XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. Integram esta Ata de Registro, o Edital do Pregão Eletrônico - SRP N° 20/2022 e proposta da
empresa, classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
15.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela
Lei Federal n° 8.883/94, pelo Decreto Municipal no que não colidir com a primeira e nas demais
normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XVI – DO FORO
16.1. As partes elegem o foro da Comarca de Ubatã – BA, como único competente para dirimir
quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento
na presença de duas testemunhas abaixo.
Ibirapitanga – Bahia, 28 de abril de 2022

Prefeito Municipal

Empresa Detentora da Ata

Gestor da Ata de Registro

Testemunhas:

a) ______________________________
CPF:

b) __________________________
CPF:
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ATA – N 23/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2022
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS SRP – 20/2022
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ: 13.846.753/0001-64, com sede na Praça 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 de outro lado a empresa: NATHALIA RAYANE
ALVES MESQUITA, inscrita no CNPJ. Nº 37.180.769/0001-49, localizada na Rua Perola, s/n,
Quadra 03, lote 21, casa 02, residencial – CEP: 75.195-000 – Bomfinópolis – Goiás, representada
pela Sraª. NATHALIA RAYANE MESQUITA, portadora do CPF: 023.500.831-10, 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° 20/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme
consta do Processo Administrativo Nº 48/2022, 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
aquisição de matérias penso e correlatos para atender as demandas da Rede de Educação
do Município de Ibirapitanga, conforme a seguir:
ITEM 5 - TOUCA HOSPITALAR

ITEM

5

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Touca Hospitalar Modelo: Com Elastico em
Toda Volta, Tipo Uso*: Descartavel,
Material*: Não Tecido 100% Polipropileno,
Tamanho*: Único, caracteristica Adicional 01:
Hipoalergenica, Atoxica, Inodora, Unissex,
Cor*: Com cor, Gramatura*: Cerca de 20 G/M

UNID

QTD

V. UNIT.

V. TOTAL

und

1.000

R$ 8,18

R$ 8.180,00

V. UNIT.

V. TOTAL

ITEM 7 - LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRUGICO

ITEM

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

UNID

QTD
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Luva Para Procedimento Não Cirurgico
Material: Latex Natural Integro e Uniforme,
Tipo: Ambidestra, Tamanha: Médio,
caracteristicas Adicionais: Sem Pó,
Antiderrapante

und

500

R$ 15,99

R$ 7.995,00

ITEM 8 - LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRUGICO

ITEM

8

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Luva Para Procedimento Não Cirurgico
Material: Latex Natural Integro e Uniforme,
Tipo: Ambidestra, Tamanha: Médio,
caracteristicas Adicionais: Sem Pó,
Antiderrapante

UNID

QTD

V. UNIT.

V. TOTAL

und

500

R$ 15,99

R$ 7.995,00

TOTAL DO FORNECEDOR

R$ 24.170,00

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 materiais 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° 23/2022 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 de Registro;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega de quaisquer materiais, do objeto
adjudicado, em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao
recebimento dos materiais, superior a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo registrado;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta Ata de Registro.
CLÁUSULA III – DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente ao fornecimento dos materiais
e conferência das quantidades solicitadas pela Secretaria de Educação;
3.2. Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Secretaria de Educação de Ibirapitanga, a
nota fiscal de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Fundo Municipal
de Educação 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 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
materiais foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos materiais.
4.2.1. A entrega será feita nas Unidades Escolares ou em local determinado pela 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 da presente Ata de Registro.
4.2.2. Além da entrega no local designado pela Secretaria de Educação, conforme subitem 4.2.1,
deverá a licitante vencedora também descarregar e armazenar os materiais em local indicado por
servidor, comprometendo-se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.
4.3. Toda e qualquer entrega de materiais fora do estabelecido nesta Ata será imediatamente
notificada à licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando
entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as
sanções previstas nesta Ata de Registro de Preços.
4.4. Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Secretaria de Educação
não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade
superior, sob pena de responsabilidade.
4.5. Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo
de 5 (cinco) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 5
(cinco) dias.
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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. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas nesta Ata de Registro;
5.1.2. Verificar minuciosamente, a conformidade dos materiais recebidos para fins de aceitação e
recebimento;
5.1.3. Comunicar à futura Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído;
5.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
5.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos nesta Ata;
5.1.6. Permitir acesso dos empregados da Futura Contratada às dependências da Prefeitura
Municipal de Ibirapitanga para a entrega dos materiais;
5.1.7. Impedir que terceiros forneçam os materiais objeto desta Ata de Registro;
5.1.8. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
empregados da futura contratada;
5.1.9. Devolver os materiais que não apresentarem condições de serem consumidos;
5.1.10. Solicitar a troca dos materiais devolvidos mediante comunicação a ser feita pela Secretaria
de Educação;
5.1.11. Solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida por pessoa autorizada,
o fornecimento dos materiais objeto desta Ata de Registro;
5.1.12. Comunicar à Fornecedora, qualquer irregularidade no fornecimento dos materiais e
interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.
5.2. Da Promitente Fornecedora
5.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes nesta Ata, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
5.2.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constantes nesta Ata de Registro, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as
indicações referentes a: marca, procedência e prazo de garantia ou validade;
5.2.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,
13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
5.2.4. Efetuar a troca dos materiais considerados sem condições de consumo, no prazo máximo
de 02 (dois) dias, contado do recebimento da comunicação expedida pelo Setor competente;
5.2.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
5.2.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução desta Ata.
5.2.7. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados
durante o fornecimento dos materiais;
5.2.8. Efetuar a entrega dos materiais objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a
necessidade e o interesse do Município;
5.2.9. Comunicar ao Setor competente da Secretaria de Educação, ou a Prefeitura Municipal de
Ibirapitanga por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos
que julgar necessário;
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5.2.10. A Contratada tem a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação e no ato da assinatura de contrato ou outro documento equivalente;
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 materiais fora do estabelecido nesta Ata, será imediatamente
notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os materiais, 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 – DA FISCALIZAÇÃO:
7.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante do
CONTRATANTE especialmente designados pelo ordenador de despesa do Município ou pela
Secretaria Municipal de Educação;
7.2. Os atestes referentes à execução desta Ata e do contrato deverão ser realizados pelo fiscal do
contrato, ou gestor da Ata, a que se refere o item anterior e por outro servidor da mesma pasta,
também designado por Portaria do respectivo titular;
7.3. Compete ao Fiscal anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados;
7.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o Art. 70 da Lei nº 8.666/93;
7.5. Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, omisso ou duvidoso não previsto no presente processo administrativo e tudo o mais que
se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o Município ou modificação
da contratação;
7.6. As decisões que ultrapassam a competência do fiscal deverão ser solicitadas formalmente pela
CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em
tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES
8.1. Pelo inadimplemento das obrigações, a contratada (s), conforme a infração, estarão sujeitas
às seguintes penalidades:
a) Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
b) Manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;
c) Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar
e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
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d) Durante a vigência do futuro contrato, cometer irregularidades, passíveis de correção durante a
execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
e) Durante a vigência do futuro contrato, cometer atrasos injustificados, até o limite de 10 (dez)
dias, após os quais será considerado como inexecução do futuro contrato: multa diária de 0,5%
sobre o valor atualizado do contrato;
f) Durante a vigência do futuro contrato, promover o fornecimento parcial do objeto pactuado:
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 03 anos e multa de
8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
g) Inexecução total do objeto pactuado: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
h) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução durante a vigência da Ata de
Registro de Preços: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor
atualizado do contrato.
8.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
8.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
CLÁUSULA IX – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
9.1. 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.
9.2. 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.
9.3. A Administração Municipal através da Secretaria de Educação, poderá, na vigência do registro,
solicitar a redução dos preços registrados, garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de
conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando as alterações
conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional, sendo que o novo
preço fixado será valido a partir da assinatura da Ata pelas partes interessadas.
8.4. O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA X – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela
Administração, quando:
10.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
10.1.2. A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a Administração
não aceitar sua justificativa;
10.1.3. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de
preços, a critério da Administração; observada a legislação em vigor;
10.1.4. 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;
10.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a
detentora não acatar a revisão dos mesmos;
10.1.6. Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela
Administração.
10.2. 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.
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10.3. 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.
10.3.1. 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 XI – DAS UNIDADES REQUISITANTES
11.1. 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 XII – DAS COMUNICAÇÕES
12.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XIII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
13.1. Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro
de Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLAUSULA XIV - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
14.1. A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade
Pregão na forma Eletrônica, tipo menor preço Grupo/Lote, para o Sistema de Registro de Preços
N°.20/2022.
CLÁUSULA XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. Integram esta Ata de Registro, o Edital do Pregão Eletrônico - SRP N° 20/2022 e proposta da
empresa, classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
15.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela
Lei Federal n° 8.883/94, pelo Decreto Municipal no que não colidir com a primeira e nas demais
normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XVI – DO FORO
16.1. As partes elegem o foro da Comarca de Ubatã – BA, como único competente para dirimir
quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento
na presença de duas testemunhas abaixo.
Ibirapitanga – Bahia, 28 de abril de 2022

Prefeito Municipal

Empresa Detentora da Ata

Gestor da Ata de Registro

Testemunhas:

a) ______________________________
CPF:

b) __________________________
CPF:
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ATA – N 24/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2022
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS SRP – 20/2022
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ: 13.846.753/0001-64, com sede na Praça 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 de outro lado a empresa: HIGIA FABRICAÇÃO
DE ACESSORIOS PARA SEGURANÇA, inscrita no CNPJ. Nº 37.585.703/0001-39, localizada na
Rua Leão XIII, 650 – Serrinha - Bahia, representada pela Sraª. PRISCILA NUMES MAIA,
portadora do RG: 99002091827 e CPF: 667.722.303-53, 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°
20/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo Administrativo Nº 48/2022,
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
aquisição de matérias penso e correlatos para atender as demandas da Rede de Educação
do Município de Ibirapitanga, conforme a seguir:
ITEM 4 - MASCARA DESCARTAVEL USO GERAL

ITEM

4

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Material Descartável Uso Geral: TNT (tecido
não tecido), Características Adicionais:
Proteção de Barba e Bigode, Tipo Fixação:
Alças em Elástico nas Extremidades.

UNID

QTD

V. UNIT.

V. TOTAL

und

2.000

R$ 5,85

R$ 11.700,00

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 materiais referidos na Cláusula I,
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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° 23/2022 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 de Registro;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega de quaisquer materiais, do objeto
adjudicado, em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao
recebimento dos materiais, superior a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo registrado;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta Ata de Registro.
CLÁUSULA III – DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente ao fornecimento dos materiais
e conferência das quantidades solicitadas pela Secretaria de Educação;
3.2. Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Secretaria de Educação de Ibirapitanga, a
nota fiscal de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Fundo Municipal
de Educação e conter o número do empenho correspondente.
3.3. Além da nota fiscal, a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante a
validade do registro) os seguintes documentos:
a – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na
forma da Lei; e Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias e
às de Terceiros, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos
em lei. Ambas poderão ser atendidas com a CERTIDÃO CONJUNTA que poderá ser retirada no
site: www.receita.fazenda.gov.br;
b – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante
a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei. A mesma poderá
ser retirada no site: www.sefaz.ba.gov.br, no caso das licitantes com sede no Estado da Bahia;
c – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante
a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
d – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por Lei. A mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
e - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.
(NR) (Lei 12.240/2011), bem como a Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, da Justiça do
Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro de 2012. A mesma poderá ser retirada no site:
www.trt.gov.br;
3.4. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com
parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.5. O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.6. Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção
monetária.
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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
materiais foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos materiais.
4.2.1. A entrega será feita nas Unidades Escolares ou em local determinado pela 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 da presente Ata de Registro.
4.2.2. Além da entrega no local designado pela Secretaria de Educação, conforme subitem 4.2.1,
deverá a licitante vencedora também descarregar e armazenar os materiais em local indicado por
servidor, comprometendo-se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.
4.3. Toda e qualquer entrega de materiais fora do estabelecido nesta Ata será imediatamente
notificada à licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando
entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as
sanções previstas nesta Ata de Registro de Preços.
4.4. Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Secretaria de Educação
não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade
superior, sob pena de responsabilidade.
4.5. Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo
de 5 (cinco) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 5
(cinco) dias.
4.6. A Secretaria terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência do que foi
entregue, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a DETENTORA DA ATA para
substituição do objeto entregue em desacordo com as especificações.
4.7. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA
pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte,
o objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES
5.1. Do Município
5.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas nesta Ata de Registro;
5.1.2. Verificar minuciosamente, a conformidade dos materiais recebidos para fins de aceitação e
recebimento;
5.1.3. Comunicar à futura Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído;
5.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
5.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos nesta Ata;
5.1.6. Permitir acesso dos empregados da Futura Contratada às dependências da Prefeitura
Municipal de Ibirapitanga para a entrega dos materiais;
5.1.7. Impedir que terceiros forneçam os materiais objeto desta Ata de Registro;
5.1.8. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
empregados da futura contratada;
5.1.9. Devolver os materiais que não apresentarem condições de serem consumidos;
5.1.10. Solicitar a troca dos materiais devolvidos mediante comunicação a ser feita pela Secretaria
de Educação;
5.1.11. Solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida por pessoa autorizada,
o fornecimento dos materiais objeto desta Ata de Registro;
5.1.12. Comunicar à Fornecedora, qualquer irregularidade no fornecimento dos materiais e
interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.
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5.2. Da Promitente Fornecedora
5.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes nesta Ata, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
5.2.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constantes nesta Ata de Registro, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as
indicações referentes a: marca, procedência e prazo de garantia ou validade;
5.2.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,
13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
5.2.4. Efetuar a troca dos materiais considerados sem condições de consumo, no prazo máximo
de 02 (dois) dias, contado do recebimento da comunicação expedida pelo Setor competente;
5.2.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
5.2.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução desta Ata.
5.2.7. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados
durante o fornecimento dos materiais;
5.2.8. Efetuar a entrega dos materiais objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a
necessidade e o interesse do Município;
5.2.9. Comunicar ao Setor competente da Secretaria de Educação, ou a Prefeitura Municipal de
Ibirapitanga por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos
que julgar necessário;
5.2.10. A Contratada tem a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação e no ato da assinatura de contrato ou outro documento equivalente;
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 materiais fora do estabelecido nesta Ata, será imediatamente
notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os materiais, 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 – DA FISCALIZAÇÃO:
7.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante do
CONTRATANTE especialmente designados pelo ordenador de despesa do Município ou pela
Secretaria Municipal de Educação;
7.2. Os atestes referentes à execução desta Ata e do contrato deverão ser realizados pelo fiscal do
contrato, ou gestor da Ata, a que se refere o item anterior e por outro servidor da mesma pasta,
também designado por Portaria do respectivo titular;
7.3. Compete ao Fiscal anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados;
7.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
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técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o Art. 70 da Lei nº 8.666/93;
7.5. Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, omisso ou duvidoso não previsto no presente processo administrativo e tudo o mais que
se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o Município ou modificação
da contratação;
7.6. As decisões que ultrapassam a competência do fiscal deverão ser solicitadas formalmente pela
CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em
tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES
8.1. Pelo inadimplemento das obrigações, a contratada (s), conforme a infração, estarão sujeitas
às seguintes penalidades:
a) Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
b) Manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;
c) Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar
e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
d) Durante a vigência do futuro contrato, cometer irregularidades, passíveis de correção durante a
execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
e) Durante a vigência do futuro contrato, cometer atrasos injustificados, até o limite de 10 (dez)
dias, após os quais será considerado como inexecução do futuro contrato: multa diária de 0,5%
sobre o valor atualizado do contrato;
f) Durante a vigência do futuro contrato, promover o fornecimento parcial do objeto pactuado:
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 03 anos e multa de
8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
g) Inexecução total do objeto pactuado: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
h) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução durante a vigência da Ata de
Registro de Preços: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor
atualizado do contrato.
8.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
8.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
CLÁUSULA IX – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
9.1. 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.
9.2. 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.
9.3. A Administração Municipal através da Secretaria de Educação, poderá, na vigência do registro,
solicitar a redução dos preços registrados, garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de
conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando as alterações
conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional, sendo que o novo
preço fixado será valido a partir da assinatura da Ata pelas partes interessadas.
8.4. O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
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CLÁUSULA X – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela
Administração, quando:
10.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
10.1.2. A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a Administração
não aceitar sua justificativa;
10.1.3. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de
preços, a critério da Administração; observada a legislação em vigor;
10.1.4. 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;
10.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a
detentora não acatar a revisão dos mesmos;
10.1.6. Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela
Administração.
10.2. 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.
10.3. 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.
10.3.1. 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 XI – DAS UNIDADES REQUISITANTES
11.1. 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 XII – DAS COMUNICAÇÕES
12.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XIII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
13.1. Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro
de Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLAUSULA XIV - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
14.1. A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade
Pregão na forma Eletrônica, tipo menor preço Grupo/Lote, para o Sistema de Registro de Preços
N°.20/2022.
CLÁUSULA XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. Integram esta Ata de Registro, o Edital do Pregão Eletrônico - SRP N° 20/2022 e proposta da
empresa, classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
15.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela
Lei Federal n° 8.883/94, pelo Decreto Municipal no que não colidir com a primeira e nas demais
normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XVI – DO FORO
16.1. As partes elegem o foro da Comarca de Ubatã – BA, como único competente para dirimir
quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento
na presença de duas testemunhas abaixo.
Ibirapitanga – Bahia, 28 de abril 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 – N 25/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2022
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS SRP – 20/2022
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ: 13.846.753/0001-64, com sede na Praça 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 de outro lado a empresa: MD MATERIAL
ESCOLAR EIRELI, inscrita no CNPJ. Nº 07.294.636/0001-32, localizada na Av. Santiago de
Compostela, s/n, Parque Bela Vista – CEP: 40.279-150 – SALVADOR - BA, representado pelo Sr.
MARLON MARCOS ARRUDA ARAUJO, portador do RG n° 11.336.683-30 SSP/BA , inscrito no
CPF sob o n° 044.648.675-29, 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° 20/2022, para REGISTRO
DE PREÇOS, conforme consta do Processo Administrativo Nº 48/2022, 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
aquisição de matérias penso e correlatos para atender as demandas da Rede de Educação
do Município de Ibirapitanga, conforme a seguir:
ITEM 10 - TERMOMETRO

ITEM

10

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Termômetro Clinico Componentes: C/
Alarmes, Medição à Distância, Ajuste: Digital,
Infravermelho, Embalagem: De Parede,
Gabinete Plástico c/ Visor Digital, Tipo*:
Temperatura Corporal

UNID

QTD

V. UNIT.

V. TOTAL

und

100

R$ 19,15

R$ 1.915,00

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.
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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 materiais 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° 23/2022 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 de Registro;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega de quaisquer materiais, do objeto
adjudicado, em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao
recebimento dos materiais, superior a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo registrado;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta Ata de Registro.
CLÁUSULA III – DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente ao fornecimento dos materiais
e conferência das quantidades solicitadas pela Secretaria de Educação;
3.2. Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Secretaria de Educação de Ibirapitanga, a
nota fiscal de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Fundo Municipal
de Educação e conter o número do empenho correspondente.
3.3. Além da nota fiscal, a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante a
validade do registro) os seguintes documentos:
a – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na
forma da Lei; e Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias e
às de Terceiros, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos
em lei. Ambas poderão ser atendidas com a CERTIDÃO CONJUNTA que poderá ser retirada no
site: www.receita.fazenda.gov.br;
b – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante
a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei. A mesma poderá
ser retirada no site: www.sefaz.ba.gov.br, no caso das licitantes com sede no Estado da Bahia;
c – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante
a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
d – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por Lei. A mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
e - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.
(NR) (Lei 12.240/2011), bem como a Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, da Justiça do
Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro de 2012. A mesma poderá ser retirada no site:
www.trt.gov.br;
3.4. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com
parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.5. O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.6. Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou
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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 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
materiais foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos materiais.
4.2.1. A entrega será feita nas Unidades Escolares ou em local determinado pela 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 da presente Ata de Registro.
4.2.2. Além da entrega no local designado pela Secretaria de Educação, conforme subitem 4.2.1,
deverá a licitante vencedora também descarregar e armazenar os materiais em local indicado por
servidor, comprometendo-se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.
4.3. Toda e qualquer entrega de materiais fora do estabelecido nesta Ata será imediatamente
notificada à licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando
entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as
sanções previstas nesta Ata de Registro de Preços.
4.4. Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Secretaria de Educação
não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade
superior, sob pena de responsabilidade.
4.5. Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo
de 5 (cinco) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 5
(cinco) dias.
4.6. A Secretaria terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência do que foi
entregue, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a DETENTORA DA ATA para
substituição do objeto entregue em desacordo com as especificações.
4.7. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA
pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte,
o objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES
5.1. Do Município
5.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas nesta Ata de Registro;
5.1.2. Verificar minuciosamente, a conformidade dos materiais recebidos para fins de aceitação e
recebimento;
5.1.3. Comunicar à futura Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído;
5.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
5.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos nesta Ata;
5.1.6. Permitir acesso dos empregados da Futura Contratada às dependências da Prefeitura
Municipal de Ibirapitanga para a entrega dos materiais;
5.1.7. Impedir que terceiros forneçam os materiais objeto desta Ata de Registro;
5.1.8. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
empregados da futura contratada;
5.1.9. Devolver os materiais que não apresentarem condições de serem consumidos;
5.1.10. Solicitar a troca dos materiais devolvidos mediante comunicação a ser feita pela Secretaria
de Educação;
5.1.11. Solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida por pessoa autorizada,
o fornecimento dos materiais objeto desta Ata de Registro;
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5.1.12. Comunicar à Fornecedora, qualquer irregularidade no fornecimento dos materiais e
interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.
5.2. Da Promitente Fornecedora
5.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes nesta Ata, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
5.2.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constantes nesta Ata de Registro, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as
indicações referentes a: marca, procedência e prazo de garantia ou validade;
5.2.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,
13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
5.2.4. Efetuar a troca dos materiais considerados sem condições de consumo, no prazo máximo
de 02 (dois) dias, contado do recebimento da comunicação expedida pelo Setor competente;
5.2.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
5.2.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução desta Ata.
5.2.7. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados
durante o fornecimento dos materiais;
5.2.8. Efetuar a entrega dos materiais objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a
necessidade e o interesse do Município;
5.2.9. Comunicar ao Setor competente da Secretaria de Educação, ou a Prefeitura Municipal de
Ibirapitanga por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos
que julgar necessário;
5.2.10. A Contratada tem a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação e no ato da assinatura de contrato ou outro documento equivalente;
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 materiais fora do estabelecido nesta Ata, será imediatamente
notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os materiais, 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 – DA FISCALIZAÇÃO:
7.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante do
CONTRATANTE especialmente designados pelo ordenador de despesa do Município ou pela
Secretaria Municipal de Educação;
7.2. Os atestes referentes à execução desta Ata e do contrato deverão ser realizados pelo fiscal do
contrato, ou gestor da Ata, a que se refere o item anterior e por outro servidor da mesma pasta,
também designado por Portaria do respectivo titular;
7.3. Compete ao Fiscal anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
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observados;
7.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o Art. 70 da Lei nº 8.666/93;
7.5. Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, omisso ou duvidoso não previsto no presente processo administrativo e tudo o mais que
se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o Município ou modificação
da contratação;
7.6. As decisões que ultrapassam a competência do fiscal deverão ser solicitadas formalmente pela
CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em
tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES
8.1. Pelo inadimplemento das obrigações, a contratada (s), conforme a infração, estarão sujeitas
às seguintes penalidades:
a) Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
b) Manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;
c) Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar
e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
d) Durante a vigência do futuro contrato, cometer irregularidades, passíveis de correção durante a
execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
e) Durante a vigência do futuro contrato, cometer atrasos injustificados, até o limite de 10 (dez)
dias, após os quais será considerado como inexecução do futuro contrato: multa diária de 0,5%
sobre o valor atualizado do contrato;
f) Durante a vigência do futuro contrato, promover o fornecimento parcial do objeto pactuado:
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 03 anos e multa de
8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
g) Inexecução total do objeto pactuado: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
h) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução durante a vigência da Ata de
Registro de Preços: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor
atualizado do contrato.
8.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
8.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
CLÁUSULA IX – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
9.1. 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.
9.2. 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.
9.3. A Administração Municipal através da Secretaria de Educação, poderá, na vigência do registro,
solicitar a redução dos preços registrados, garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de
conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando as alterações
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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 X – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela
Administração, quando:
10.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
10.1.2. A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a Administração
não aceitar sua justificativa;
10.1.3. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de
preços, a critério da Administração; observada a legislação em vigor;
10.1.4. 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;
10.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a
detentora não acatar a revisão dos mesmos;
10.1.6. Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela
Administração.
10.2. 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.
10.3. 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.
10.3.1. 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 XI – DAS UNIDADES REQUISITANTES
11.1. 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 XII – DAS COMUNICAÇÕES
12.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XIII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
13.1. Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro
de Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLAUSULA XIV - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
14.1. A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade
Pregão na forma Eletrônica, tipo menor preço Grupo/Lote, para o Sistema de Registro de Preços
N°.20/2022.
CLÁUSULA XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. Integram esta Ata de Registro, o Edital do Pregão Eletrônico - SRP N° 20/2022 e proposta da
empresa, classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
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15.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela
Lei Federal n° 8.883/94, pelo Decreto Municipal no que não colidir com a primeira e nas demais
normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XVI – DO FORO
16.1. As partes elegem o foro da Comarca de Ubatã – BA, como único competente para dirimir
quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento
na presença de duas testemunhas abaixo.
Localidade e data: ____________

Prefeito Municipal

Empresa Detentora da Ata

Gestor da Ata de Registro

Testemunhas:

a) ______________________________
CPF:

b) __________________________
CPF:
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ATA – N 26/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2022
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS SRP – 20/2022
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ: 13.846.753/0001-64, com sede na Praça 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 de outro lado a empresa: MEDEFE PRODUTOS
MEDICOS-HOSPITALLAR LTDA, inscrita no CNPJ. Nº 25.463.374/0001-74, localizada na Rua
Gouber Pinto Dionisio, 55, Cidade industrial – CEP: 81.460-140 – Curitiba - PA, representada pela
Sraª. MARIA DA GLORIA DE CARVALHO DOS SANTOS, portador do RG n° 4159707-0, CPF:
903.978.009-91, 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° 20/2022, para REGISTRO DE
PREÇOS, conforme consta do Processo Administrativo Nº 48/2022, 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
aquisição de matérias penso e correlatos para atender as demandas da Rede de Educação
do Município de Ibirapitanga, conforme a seguir:
ITEM 11 - DISPENSER HIGIENIZADOR

ITEM

11

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
dispense Higienizador Material: Plástico Abs,
Aplicação: Mãos, Capacidade: 800 ML, Cor:
Branca, Característica Adicionais: Visor
Frontal, Para Álcool em Gel, Tipo Fixação:
Parede, Antifurto

UNID

QTD

V. UNIT.

V. TOTAL

und

500

R$ 21,00

R$ 10.500,00

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
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obrigado à aquisição, exclusivamente por seu intermédio, dos materiais 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° 23/2022 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 de Registro;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega de quaisquer materiais, do objeto
adjudicado, em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao
recebimento dos materiais, superior a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo registrado;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta Ata de Registro.
CLÁUSULA III – DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente ao fornecimento dos materiais
e conferência das quantidades solicitadas pela Secretaria de Educação;
3.2. Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Secretaria de Educação de Ibirapitanga, a
nota fiscal de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Fundo Municipal
de Educação e conter o número do empenho correspondente.
3.3. Além da nota fiscal, a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante a
validade do registro) os seguintes documentos:
a – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na
forma da Lei; e Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias e
às de Terceiros, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos
em lei. Ambas poderão ser atendidas com a CERTIDÃO CONJUNTA que poderá ser retirada no
site: www.receita.fazenda.gov.br;
b – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante
a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei. A mesma poderá
ser retirada no site: www.sefaz.ba.gov.br, no caso das licitantes com sede no Estado da Bahia;
c – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante
a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
d – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por Lei. A mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
e - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.
(NR) (Lei 12.240/2011), bem como a Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, da Justiça do
Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro de 2012. A mesma poderá ser retirada no site:
www.trt.gov.br;
3.4. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com
parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.5. O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.6. Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção
monetária.
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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
materiais foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos materiais.
4.2.1. A entrega será feita nas Unidades Escolares ou em local determinado pela 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 da presente Ata de Registro.
4.2.2. Além da entrega no local designado pela Secretaria de Educação, conforme subitem 4.2.1,
deverá a licitante vencedora também descarregar e armazenar os materiais em local indicado por
servidor, comprometendo-se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.
4.3. Toda e qualquer entrega de materiais fora do estabelecido nesta Ata será imediatamente
notificada à licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando
entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as
sanções previstas nesta Ata de Registro de Preços.
4.4. Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Secretaria de Educação
não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade
superior, sob pena de responsabilidade.
4.5. Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo
de 5 (cinco) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 5
(cinco) dias.
4.6. A Secretaria terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência do que foi
entregue, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a DETENTORA DA ATA para
substituição do objeto entregue em desacordo com as especificações.
4.7. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA
pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte,
o objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES
5.1. Do Município
5.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas nesta Ata de Registro;
5.1.2. Verificar minuciosamente, a conformidade dos materiais recebidos para fins de aceitação e
recebimento;
5.1.3. Comunicar à futura Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído;
5.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
5.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos nesta Ata;
5.1.6. Permitir acesso dos empregados da Futura Contratada às dependências da Prefeitura
Municipal de Ibirapitanga para a entrega dos materiais;
5.1.7. Impedir que terceiros forneçam os materiais objeto desta Ata de Registro;
5.1.8. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
empregados da futura contratada;
5.1.9. Devolver os materiais que não apresentarem condições de serem consumidos;
5.1.10. Solicitar a troca dos materiais devolvidos mediante comunicação a ser feita pela Secretaria
de Educação;
5.1.11. Solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida por pessoa autorizada,
o fornecimento dos materiais objeto desta Ata de Registro;
5.1.12. Comunicar à Fornecedora, qualquer irregularidade no fornecimento dos materiais e
interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.
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5.2. Da Promitente Fornecedora
5.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes nesta Ata, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
5.2.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constantes nesta Ata de Registro, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as
indicações referentes a: marca, procedência e prazo de garantia ou validade;
5.2.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,
13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
5.2.4. Efetuar a troca dos materiais considerados sem condições de consumo, no prazo máximo
de 02 (dois) dias, contado do recebimento da comunicação expedida pelo Setor competente;
5.2.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
5.2.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução desta Ata.
5.2.7. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados
durante o fornecimento dos materiais;
5.2.8. Efetuar a entrega dos materiais objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a
necessidade e o interesse do Município;
5.2.9. Comunicar ao Setor competente da Secretaria de Educação, ou a Prefeitura Municipal de
Ibirapitanga por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos
que julgar necessário;
5.2.10. A Contratada tem a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação e no ato da assinatura de contrato ou outro documento equivalente;
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 materiais fora do estabelecido nesta Ata, será imediatamente
notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os materiais, 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 – DA FISCALIZAÇÃO:
7.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante do
CONTRATANTE especialmente designados pelo ordenador de despesa do Município ou pela
Secretaria Municipal de Educação;
7.2. Os atestes referentes à execução desta Ata e do contrato deverão ser realizados pelo fiscal do
contrato, ou gestor da Ata, a que se refere o item anterior e por outro servidor da mesma pasta,
também designado por Portaria do respectivo titular;
7.3. Compete ao Fiscal anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados;
7.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
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inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o Art. 70 da Lei nº 8.666/93;
7.5. Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, omisso ou duvidoso não previsto no presente processo administrativo e tudo o mais que
se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o Município ou modificação
da contratação;
7.6. As decisões que ultrapassam a competência do fiscal deverão ser solicitadas formalmente pela
CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em
tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES
8.1. Pelo inadimplemento das obrigações, a contratada (s), conforme a infração, estarão sujeitas
às seguintes penalidades:
a) Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
b) Manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;
c) Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar
e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
d) Durante a vigência do futuro contrato, cometer irregularidades, passíveis de correção durante a
execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
e) Durante a vigência do futuro contrato, cometer atrasos injustificados, até o limite de 10 (dez)
dias, após os quais será considerado como inexecução do futuro contrato: multa diária de 0,5%
sobre o valor atualizado do contrato;
f) Durante a vigência do futuro contrato, promover o fornecimento parcial do objeto pactuado:
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 03 anos e multa de
8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
g) Inexecução total do objeto pactuado: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
h) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução durante a vigência da Ata de
Registro de Preços: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor
atualizado do contrato.
8.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
8.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
CLÁUSULA IX – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
9.1. 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.
9.2. 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.
9.3. A Administração Municipal através da Secretaria de Educação, poderá, na vigência do registro,
solicitar a redução dos preços registrados, garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de
conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando as alterações
conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional, sendo que o novo
preço fixado será valido a partir da assinatura da Ata pelas partes interessadas.
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8.4. O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA X – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela
Administração, quando:
10.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
10.1.2. A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a Administração
não aceitar sua justificativa;
10.1.3. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de
preços, a critério da Administração; observada a legislação em vigor;
10.1.4. 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;
10.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a
detentora não acatar a revisão dos mesmos;
10.1.6. Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela
Administração.
10.2. 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.
10.3. 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.
10.3.1. 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 XI – DAS UNIDADES REQUISITANTES
11.1. 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 XII – DAS COMUNICAÇÕES
12.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XIII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
13.1. Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro
de Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLAUSULA XIV - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
14.1. A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade
Pregão na forma Eletrônica, tipo menor preço Grupo/Lote, para o Sistema de Registro de Preços
N°.20/2022.
CLÁUSULA XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. Integram esta Ata de Registro, o Edital do Pregão Eletrônico - SRP N° 20/2022 e proposta da
empresa, classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
15.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela
Lei Federal n° 8.883/94, pelo Decreto Municipal no que não colidir com a primeira e nas demais
normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XVI – DO FORO
16.1. As partes elegem o foro da Comarca de Ubatã – BA, como único competente para dirimir
quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento
na presença de duas testemunhas abaixo.
Ibirapitanga – Bahia, 28 de abril 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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SEGUNDO TERMO DE PRAZO
CONTRATO DE N° 0079/2021.

O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, 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. 03.1660.458-00 – 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 do outro lado a
Empresa: MARÉ COMUNICALÇAO INTEGRADA LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF. 14.164.096/0001-38, localizada na Rua Dr. Borges de Barros, nº 305 Centro –
CEP – 45.570-000 Ipiaú – Bahia, representado neste ato pelo Sr. MARCEL HONLENWERGER
MATOS, portador do RG: 820.544.442 – SSP/BA, inscrito no CPF/MF: 014.137.845-00, doravante
denominado CONTRATADO, com base no Pregão Presencial 10/2021, e disposições da Lei Federal
8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e Lei 10.520/02, e Decreto Municipal nº 044/2011,
resolvem celebrar o presente Contrato, autorizado pelo despacho constante do Processo
Administrativo n° 107/2022, mediante clausulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DE PRAZO
Fica adicionado ao objeto do contrato inicial os serviços na forma de planilha anexa, correspondente
ao aditivo de prazo do contrato, permanecendo as demais e vantajosidades do contrato original.
Ficando assim o prazo de 12 (doze) meses, conforme a seguir.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO
Unidade Orçamentária:
Projeto / Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte de Recursos

2.05.01 – Secretaria Municipal de Administração
2.006 – Gestão das Ações da Secretaria de Administração
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
00 – Recursos Ordinários

Unidade Orçamentária:
Projeto / Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte de Recursos

5.01.01 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMEC
2.052 – Manutenção do Fundo Municipal de Educação
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
01 – Receitas de Impostos – Educação 25 %

Unidade Orçamentária:
Projeto / Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte de Recursos

3.01.01 – Secretaria Municipal de Saúde’
2.020 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde – 15%
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
02 – Saúde – 15%

Unidade Orçamentária:
Projeto / Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte de Recursos

4.01.01 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
2.032 – Gestão da Ações da Secretaria de Desenvolvimento Social
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
00 – Ordinário

CLAUSULA TERCEIRA- DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato original firmado em 03 de maio de 2021.
CLÁUSULA QUARTA – DA JUSTIFICATIVA
O presente aditivo possui como justificativa a necessidade de continuidade da prestação dos
serviços, objeto contratado, além do que restaram mantidas a vantajosidade financeira e operacional
contemplados no contrato vigente, conforme transcrito no Oficio requisitório emitido pelo Órgão
interessado, peça que instrui o presente processo.
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CLÁUSULA QUINTA – DO FORO
Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o Foro da Comarca de
Ibirapitanga – Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justas e acordadas, assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e
forma.

Ibirapitanga (BA), 03 de maio de 2022.

Prefeitura Municipal de Ibirapitanga
Junilson Batista Gomes
Prefeito – Contratante

Maré Comunicação Integrada LTDA - ME
CPF/MF nº 14.164.096/0001-38
Marcel Honlenwerger Matos
CPF/MF. 014.137.845-00
Contratado

TESTEMUNHAS:

Nome: ______________________________ Nome: ______________________________
RG:
RG:
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