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PREGÃO ELETRONICO Nº 22/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2021

O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ/MF. 13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva, 1º.
andar, Centro, Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr.
JUNILSON BATISTA GOMES, brasileiro, casado, portador do RG. 03.166.458-00 –
SSP/BA, inscrito no CPF/MF.496.755.915-87, residente e domiciliado na Avenida
Alexandre Quinto, 60 – Centro - Município de Ibirapitanga – Bahia, doravante
designado CONTRATANTE e a Pessoa Jurídica: B M DE JESUS RAMOS, inscrita no
CNPJ. Nº 09.007.822/0001-79, localizada na Praça Dr. Luiz Rogerio de Souza, 22 – Casa –
Centro – CEP: 45.445-000 - CAMAMU – BA, na ato representada pelo Srª. BARBARA
MARIA DE JESUS RAMOS, portador do RG n° 0302264574 - SSP/BA, inscrito no CPF sob
o n° 260.807.535-53, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, e considerando o
resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N° 22/2021, para REGISTRO DE
PREÇOS, conforme consta do Processo Administrativo Nº 176/2021, firmam a presente Ata de
Registro de Preços, obedecidas às disposições da Lei n° 8.666/93, suas alterações posteriores e as
condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1 Sistema de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais permanentes e de
consumo, para atender as demandas da Secretaria de Educação do Município de Ibirapitanga
conforme a seguir:
GRUPO/ LOTE 08: MATERIAIS PERMANENTES
Itens

38

39

Descrição do material
SMART TV LED 43", equipada com a tecnologia de Business TV. Especificações:
Cor: Preto. Tamanho da Tela Polegadas: 43. Tipo de Tela: Tela LED. Conversor
Digital: Sim. Conectividade: Wi-Fi. Ethernet. Portas USB: 1. HDMI: 2. Áudio:
Potência de Saída de Áudio: 10W + 10W. Tipo de Auto Falante: 2CH. Consumo
de Energia: 120W. Tensão: AC100-240V 50/60Hz. Vesa: 200 x 200 mm.
CAIXA AMPLIFICADA ACA-1003 FURACÃO USB, SD, BLUETOOTH 1000W
Características Principais do Produto: Modelo: ACA-1003; Cor: Preto; Potência
(RMS): 1000W; Alimentação: Bivolt; Altura: 85,50 cm; Largura: 29,50 cm;
Comprimento: 36,00 cm; Especificações Gerais do Produto: Entradas: AUX, USB,
CARD, 2 Entradas para microfone, 1 Para instrumentos; LEDs. Não possui bateria
carregável; Frequência: 60Hz / 50Hz; Alças para transportes; Rádio FM; Função
Power X Bluetooth; equalizador; 2 Subwoofer 10"; 2 Tweeter de 2". Double Coil
(Bobina dupla); Potência: 1000w. Especificações Técnicas Tensão/Voltagem:
Bivolt. Conteúdo da embalagem: 1 Caixa Amplificada ACA 1003 Furacão:
Certificado de Garantia; Manual de Instruções; Dimensões do Produto (L x A x P):
29,50 x 85,50 x 36,00 cm; Peso do produto: 16,50 kg; Garantia: 1 ano (Ofertada
pelo Fabricante).

COD.
CATMAT

Unid.

Quant

Valor Unit.

Valor total

439362

Unid.

20

R$
2.290,00

45.800,00

388577

Unid.

10

R$
2.100,00

21.000,00

R$
66.800,00

VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE R$

GRUPO/ LOTE 10: MATERIAIS PERMANENTES
Itens

Descrição do material

COD.
CATMAT

Unid.

Quant

Valor Unit.

Valor total

42

FOGÃO GÁS INDUSTRIAL 8 BOCAS FORNO TAMPA INOX 113 L PERFIL 7;
Quantidade de queimadores 8; Tipo de conexão: GLP; Tipo de porta do forno:
Cega; Largura: 149.5 cm; Material das trempes: Ferro; Fogão Industrial
confeccionado em chapa de aço carbono com pintura Epóxi. As grelhas
apresentam o formato quadrado de 8 dedos e são confeccionadas em ferro fundido
tamanho 30 x 30. O forno é indicado para os mais diversos tipos de assados como
pizzas, bolos, pães, carnes e outros. Recomendado para o uso em cozinhas
industriais, padarias, lanchonetes, rotisserias, restaurantes e afins. Características
- Fogão Industrial; Registro de baixa pressão; Bandeja coletora de resíduos Sapata
em PVC para proteção do piso Perfil 7: O espaço entre as superfícies de uma boca
à outra possui 7 cm, o que permite mais sustentação às panelas mais pesadas,

255374

Unid.

10

R$
7.400,00

74.00,00
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evitando deformações na mesa. Informações Técnicas - Quantidade de
queimadores: 8 (4 Simples + 4 Duplos) Material da estrutura: Aço Carbono;
Material das grelhas: Ferro Fundido; Material dos queimadores: Alumínio Fundido
Consumo: Queimador simples: 0,120 Kg/h; Queimador duplo: 0,280 Kg/h Cor do
fogão: Cinza Grafite; Medidas do produto (cm): Comprimento: 86,5 Largura: 149,5;
Altura: 80; Medida dos queimadores (mm): Simples: 100; Duplo: 135;
Características - Forno Industrial; Tampa frontal em Aço Inox Acendimento
manual; Isolamento térmico com lã de vidro; Estrutura com pintura eletrostática;
Regulagem da chama do forno é realizada pelo Fogão Industrial; Tem
possibilidade para 2 grades; Informações Técnicas Capacidade: 113 litros;
Material da estrutura: Chapa de Aço Carbono Registro de baixa pressão; Consumo
de gás: 0,360 kg/h; Temperatura máxima: 280°C; Medidas externas (cm):
Profundidade – 82; Largura – 65; Altura – 44; Medidas internas (cm): Profundidade
– 73; Largura – 52; Altura – 30; Medidas da grade interna (cm): Profundidade – 71;
Largura – 52; Acompanha 1 grade; Garantia: 6 meses contra defeitos de
fabricação.
FOGÃO DOMÉSTICO GÁS. 6 queimadores de tamanhos diferentes, sendo 2
queimadores família, isso oferece mais rapidez na hora de preparar os pratos.
tampa é de vidro temperado, mais resistência e visibilidade, forno com 95 litros de
capacidade E sistema limpa fácil que oferece mais praticidade na hora de limpar.
O puxador é de aço super-reforçado para mais segurança. 2 queimadores família
mais rapidez e facilidade ao limpar, tampa de vidro temperado resistência e
visibilidade, forno limpa fácil: facilidade na hora de limpar puxador de aço superreforçado para mais segurança-Acendimento: Manual, botões removíveis facilita a
limpeza do produto. Gás GLP: Pressão do Gás 2,8 Kpa; Potência 13,4 kW;
Classificação Mesa A / Forno B; Conteúdo da Embalagem; 01 Fogão 6 bocas de
piso 6080; 01 Manual de instruções. Dimensões do Produto (L x A x P) 76,7 x 83
x 59,8 cm; Peso Líquido 25,78 kg; Garantia do Fornecedor 01 ano; Peso 26,78 kg

413060

Unid.

5

R$
1.390,00

R$
6.950,00

R$
80.950,00

VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE R$

GRUPO/ LOTE 12: MATERIAIS PERMANENTES
Itens

46

47

48

49

Descrição do material
FORNO MICROONDAS, capacidade total mínima 32 litros, painel de controle
eletrônico de fácil manuseio, funções descongelamento e cozimento préprogramado, prato giratório, níveis de potência, relógio, trava de segurança, tecla
início rápido, tensão 110 volts, garantia do; fabricante mínima de 01 (um) ano, no
Estado; Garantia do fornecedor: 12 meses.
LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO FULL BLACK L900FB 5 VELOCIDADE 900W
PRETO -Informações Básicas- Tipo: Liquidificador; Modelo: L-900 FB; Cor: Preto.
Características -Voltagem: 127 Volts; Material: Metal e PP; Copo: SAN, com
capacidade total de 2,7 Litros e capacidade útil de 1,6 Litro, tampa com copo
dosador; Design: Moderno com o novo sistema de encaixe; Velocidade: 5
velocidades + Pulsar/Autolimpante/Gelo; Faca: Em Aço Inox Serrilhada; Filtro:
Sim, que separa as sementes; Porta-fio: Sim; Potência: 900W; Consumo de
Energia: 0,90Kw / h; Largura: 21,0 cm; Altura: 40,0 cm; Profundidade: 22,0 cm;
Peso: 2,30 Kg; Garantia: 12 Meses.
RELÓGIO DE PAREDE SILENCIOSO REDONDO PRETO 26 CM Estilo Moderno
Decorativo; Base em Plástico Injetado; Iluminação noturna com Fosforescência;
A iluminação deste produto é através de massa luminosa no mostrador Mecanismo
Sweep – SILENCIOSO; Usa Pilha AA (não inclusas); Cor: Preto; Medidas:
Diâmetro de 26 cm; Espessura de 4 cm; Acompanha Manual; Certificado de
Garantia: 12 meses
BATEDEIRA 400W de potência e tigela com capacidade para 3,6L 3 velocidades;
função turbo. Os batedores são de aço inox, oferecendo mais resistência e
durabilidade ao produto e se soltam facilmente quando o botão ejetor é
pressionado; Garantia de 60 dias;

COD.
CATMAT

Unid.

Quant

Valor Unit.

Valor total

446165

Unid.

5

R$
740,00

3.700,00

439372

Unid.

10

R$
280,00

2.800,00

437698

Unid.

10

R$
52,00

520,00

254357

Unid.

10

R$
480,00

4.800,00
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SUPORTE FIXO DE PAREDE PARA TVS DE 26" A 65" - N01V4; para TVs planas
e curvas com peso até 50 Kg e compatíveis com padrão de fixação VESA
(horizontal x vertical) 100x100 a 400x400 mm normalmente encontrado em
televisores de 26 a 65 polegadas. De fácil instalação, possui sistema de engate
rápido com trava de segurança automática tipo clic (Easylock) e tiras plásticas para
destravar as hastes verticais, possibilitando desprender a TV do suporte com maior
facilidade. Com distância mínima da parede de 2,9 cm, para deixar sua TV como
um quadro decorando o ambiente, o kit de acessórios acompanha espaçadores
(uso opcional) para aumentar essa distância em até 5 cm, possibilitando o acesso
as saídas de áudio e vídeo quando situados atrás da TV. O Suporte para TV Fixo
N01V4 é desenvolvido em aço carbono com tratamento anticorrosão e pintura
epóxi eletrostática de alta resistência, aliando durabilidade, segurança e excelente
acabamento. Possui múltiplos pontos de fixação, nível bolha integrado. Categoria:
Suporte Fixo Local de instalação: Parede Distância mínima da parede: 2,9 cm
Distância máxima da parede: 3,5 cm, 4,0 cm, 4,5 cm ou 5,0 cm (com uso dos
espaçadores) Cor: Preto; Material: Aço carbono. Acabamento: Tratamento
anticorrosão e pintura epóxi eletrostática; Perfil Slim; Sistema de encaixe rápido;
Trava de segurança EASYLOCK (CLIC); Compatibilidade: Polegadas compatíveis:
26" a 65"; Carga máxima: até 50 Kg. Furação VESA (H x V): 100x100, 200x100,
200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300 ou 400x400 mm; Compatível com
TVs planas e curvas; Instalação em alvenaria ou painel de madeira de alta
resistência; Conteúdo da embalagem: 2 Hastes Verticais; 1 Manual de instruções;
1 Base de parede modelo N01V4; Acessórios para instalação do suporte na
parede. Acessórios para instalação da TV no suporte Dados técnicos: Dimensões
da embalagem (L x A x P): 110 x 40 x 490 mm. Peso com embalagem: 1,54 Kg.
Garantia: 01 ano
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE R$

472939

Unid.

15

R$
340,00364,71

5100,00

16.920,00

1.2 – As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridas pelo
Município.
1.3 – Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada, mediante emissão e
recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO (válida como ordem de
fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e no Edital que a originou, podendo o
fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as necessidades do Município.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da
data da assinatura.
2.2 – Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94,
durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Ibirapitanga não será
obrigado à aquisição, exclusivamente por seu intermédio, dos produtos referidos na Cláusula I,
podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba
recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.
2.3 – Em cada aquisição decorrentes desta Ata, serão observados, quanto ao preço, às Cláusulas e
condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico n° 22/2021, que a precedeu e integra o presente
instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das
partes.
2.4 – O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas
abaixo:
a) Recusar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte, por mais de 05 (cinco) dias
corridos para bens de consumo e 15 (quinze) dias para bens permanentes, após o prazo
preestabelecido nesta Ata;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega de qualquer item do objeto adjudicado,
em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao recebimento
dos bens, superior a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo registrado;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Contrato.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente ao fornecimento dos bens e
conferência das quantidades solicitadas pela Secretaria de Administração;
Praça Manoel Jorge e Silva, s/n - Centro - CEP 45.500-000 – Ibirapitanga - Bahia
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3.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Secretaria interessada pelo pedido, a nota
fiscal de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Fundo ou da
Secretaria e conter o número do empenho correspondente.
3.3 – Além da nota fiscal, a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante a
validade do registro) os seguintes documentos:
a – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na
forma da Lei; e Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias e às
de Terceiros, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em
lei. Ambas poderão ser atendidas com a CERTIDÃO CONJUNTA que poderá ser retirada no site:
www.receita.fazenda.gov.br;
b – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei. A mesma poderá ser
retirada no site: www.sefaz.ba.gov.br, no caso das licitantes com sede no Estado da Bahia;
c – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante
a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
d – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por Lei. A mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
e - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.
(NR) (Lei 12.240/2011), bem como a Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, da Justiça do
Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro de 2012. A mesma poderá ser retirada no site:
www.trt.gov.br;
3.4 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com
parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.5 – O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.6 – Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.
3.7 - Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5% (cinco décimos
por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento e correção monetária pelo índice INPC,
pro rata dia.
CLÁUSULA IV – DA ENTREGA E DO PRAZO
4.1 - O prazo de entrega será de no máximo 05 (cinco) dias para bens de consumo e 15 (quinze)
dias para bens permanentes, a partir do recebimento da Nota de Empenho e confirmação de pedido.
4.1.1. Caso a entrega não ocorra no prazo estabelecido no Item 4.1, desde que devidamente
justificado o prazo de entrega dos bens, a critério da administração poderá ser prorrogado por uma
única vez.
4.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos
bens foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos produtos.
4.2.1 – A entrega será feita à Secretaria Solicitante, nos endereços indicados nas ordens de
fornecimentos expedida pelo Município, a quem caberá conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento
Provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do
Edital, sem prejuízo dos termos dos itens 9, 10 e 11 do presente termo.
4.2.2 - Além da entrega no local designado pelo Setor de Compras, conforme subitem 4.2.1, deverá
a licitante vencedora também descarregar e armazenar os produtos em local indicado por servidor,
comprometendo-se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.
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4.3 - Toda e qualquer entrega de produtos fora do estabelecido nesta Ata será imediatamente
notificada à licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando
entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as sanções
previstas nesta Ata de Registro de Preços.
4.4 – Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Secretaria de
Administração não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado
à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.
4.5 – Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo
de 5 (cinco) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 10
(dez) dias.
4.6 – A Secretaria terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência do que foi
entregue, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a DETENTORA DA ATA para
substituição do objeto entregue em desacordo com as especificações.
4.7 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA
pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o
objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES
5.1 – Do Município
5.1.1 – Atestar o efetivo recebimento definitivo do objeto licitado;
5.1.2 – Aplica a PROMINENTE FORNECEDORA penalidades, quando for o caso;
5.1.3 – Prestar a toda e qualquer informação a licitante vencedora, por esta solicitada, necessária à
perfeita execução do Contrato;
5.1.4 – Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no
Departamento de Tesouraria;
5.1.5 – Notificar, por escrito à Contratada da aplicação, de qualquer sanção;
5.2 – Da Promitente Fornecedora
5.2.1 – Fornecer o objeto desta Ata de Registro nas especificações contidas no Item 01 desta Ata;
5.2.2 - Assumir inteira responsabilidade, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste contrato, isentando o Município de
qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso
de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrente do fornecimento e
de qualquer tipo de demanda.
5.2.3 – A empresa assume o compromisso formal de fornecer todos os produtos, objeto da presente
Ata de Registro, com perfeição e acuidade.
5.2.4 - Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando
ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a
responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando
em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram.
5.2.5 – A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao
Município, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária,
devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.
5.2.6 - Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo
Município, e cujas reclamações se obrigam a atender prontamente.
5.2.7 – Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação.
5.2.8 – Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que fizerem
necessários no quantitativo estimado do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor contratado.
CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
6.1 – O contrato de aquisição decorrente da presente Ata de Registro de Preços será formalizado
pela emissão e retiradas da Nota de Empenho pela detentora.
Praça Manoel Jorge e Silva, s/n - Centro - CEP 45.500-000 – Ibirapitanga - Bahia
Site: www.ibirapitanga.ba.io.org.br

5

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YFUFJWCRXOSRD5SM3OABDA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Ibirapitanga

Terça-feira
26 de Julho de 2022
7 - Ano - Nº 3262

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

6.2 – A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista
para data posterior à do seu vencimento.
6.3 – Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá
ser feita através de Nota de Empenho.
6.4 - Toda e qualquer entrega de bens fora do estabelecido nesta Ata, será imediatamente notificada
à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os bens, o que fará(ão)
prontamente, num prazo máximo de 10 (dez) dias para bens permanentes, e 05 (cinco) dias para
bens de consumo, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo
aplicadas também às sanções cabíveis.
6.5 - O objeto desta licitação será recebido e fiscalizado pelas respectivas Unidades Contratantes,
consoante o disposto no artigo 73, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações
introduzidas pela Lei Federal nº. 8.883/94 e seguintes, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA VII - DA GARANTIA DOS BENS PERMANENTES
7.1. A CONTRATADA é obrigada a substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o(s) bem (s)
em que se verificar(em) defeito(s) de fabricação.
7.2. Se os materiais deteriorarem e/ou perderem suas características, no prazo de validade ou tempo
de vida útil e/ou em condições normais de estocagem, deverão ser trocados, pela CONTRATADA,
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da comunicação, por conta e ônus da
CONTRATADA.
7.3. A CONTRATADA obriga-se a oferecer garantia a partir da data do recebimento definitivo dos
bens, que será de:
a). 12 (doze) meses para os materiais, relativos a defeitos de fabricação.
7.4. Os equipamentos permanentes especificados no presente Termo de Referência deverão possuir
prazo de garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, reposição de peças e
fabricação dos mecanismos e componentes, contados a partir do recebimento definitivo.
7.4.1. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta cláusula,
o licitante deverá complementar a garantia do bem permanente, ofertado pelo período restante, uma
vez que tratam-se de bens duráveis e com especificações especiais, de costume adquiridos por
órgãos públicos nestes prazos definidos.
7.4.2. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pela própria Contratada,
ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas
específicas.
7.4.3. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados
pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções
necessárias.
7.4.4. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão
ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade
e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.
7.4.5. Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos bens que
apresentarem vício ou defeito no prazo de até 10 (dez) dias, contados a partir da data de retirada do
equipamento das dependências da Administração pela Contratada ou pela assistência
técnica autorizada.
7.4.6. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma
única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e jus ficada da Contratada, aceita pelo
Contratante.
7.4.7. Na hipótese do subitem acima, a Contratada deverá disponibilizar equipamento equivalente,
caso seja solicitado pela contratante, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido,
para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos
trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.
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7.4.8. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do
Contratante ou a apresentação de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a
contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal
fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.
7.4.9. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de
responsabilidade da Contratada.
7.4.10. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele
fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de
alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.
7.4.11. A critério do Município, o adjudicatário poderá prestar garantia de execução do Contrato, nos
moldes do Art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do Contrato e por 90
(noventa) dias após o término da vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor total do Contrato.
7.5. Caso seja verificado defeito de fabricação ou danos decorrentes do transporte ou da estocagem
anterior à entrega na Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, os materiais permanentes/equipamentos
deverão ser substituídos em no máximo 10 (dez) dias úteis, contados a partir da comunicação do
fato à Contratada, sem ônus à Contratante.
7.6. A garantia aqui requerida não trará prejuízo a eventuais garantias adicionais fornecidas pela
contratada.
CLÁUSULA VIII - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
8.1. A fiscalização de todas as fases do fornecimento será feita pelo CONTRATANTE, por intermédio
DO RESPONSÁVEL designado gestor/fiscal do contrato, através de Portaria, indicado pelo
Secretário Municipal de Administração, nos termos do Artigo 67 da Lei n° 8.666/93, com autoridade
para exercer em nome do CONTRATANTE toda e qualquer ação de orientação geral, controle e
fiscalização, obrigando-se a CONTRATADA a facilitar, de modo amplo e completo, a ação do fiscal.
8.2. A fiscalização será exercida no interesse do CONTRATANTE e não exclui e nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na
sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
8.3. A Fiscalização poderá determinar, a ônus da CONTRATADA, a substituição dos materiais
julgados deficientes ou não-conformes com as especificações definidas, cabendo a CONTRATADA,
providenciar a troca dos mesmos no prazo máximo definido pela fiscalização, sem direito à extensão
do prazo final de fornecimento.
8.4. Caso o Secretário Municipal não designe nenhum servidor para acompanhar o fornecimento e
fiscalização, o mesmo assumirá tal responsabilidade.
8.5. O CONTRATANTE, através do fiscal do contrato comunicará a CONTRATADA por escrito, as
deficiências porventura verificadas no fornecimento, para imediata correção.
8.6. A presença da fiscalização do CONTRATANTE não elide nem diminui a responsabilidade da
CONTRATADA.
8.7. O Gestor/Fiscal do Contrato indicado anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com o fornecimento, ora CONTRATADO, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados.
8.8. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.
8.9. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor/Fiscal do Contrato
deverão ser solicitadas ao Secretário Municipal Requisitante, em tempo hábil, para a adoção das
medidas convenientes.
CLÁUSULA IX – DAS PENALIDADES
9.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
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9.1.1 – Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
9.1.2 – Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor estimado
da contratação;
9.1.3 - Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem
prejuízo ao resultado: advertência;
9.1.4 - Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;
9.1.5 - Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do
contrato;
9.1.6 - Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
9.1.7 - Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública
pelo prazo de 05 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
9.1.8 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
CLÁUSULA X – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
10.1 – Os preços que vierem a constar da Autorização de Fornecimento (ou instrumento equivalente)
poderão ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos da legislação
em vigor, conforme Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666/93 e legislação subsequente.
10.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes
em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços,
comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e
financeiro da avença.
10.3 - A Administração Municipal através da Secretaria interessada, poderá, na vigência do registro,
solicitar a redução dos preços registrados, garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de
conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando as alterações
conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional, sendo que o novo
preço fixado será valido a partir da assinatura da Ata pelas partes interessadas.
10.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.

CLÁUSULA XI – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela
Administração, quando:
11.1.1 – A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
11.1.2 – A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a Administração
não aceitar sua justificativa;
11.1.3 - A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços,
a critério da Administração; observada a legislação em vigor;
11.1.4 – Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro
de preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais;
11.1.5 – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a
detentora não acatar a revisão dos mesmos;
11.1.6 – Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela
Administração.
11.2 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será
feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo
administrativo da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou
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inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do
Município, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir
da última publicação.
11.3 – Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando
comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei
Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94.
11.3.1 – A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada
com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades
previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA XII – DAS UNIDADES REQUISITANTES
12.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado pelas diversas Secretarias
desta Administração, através do Setor de Compras, observadas as prescrições legais.
CLAUSULA XIII – DAS COMUNICAÇÕES
13.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XIV - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
14.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro
de Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLAUSULA XV - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
15.1 – A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade
Pregão na forma Eletrônica, tipo menor preço unitário/grupo, para o Sistema de Registro de Preços
N°.22./2021.
CLÁUSULA XVI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 – Integram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico - SRP N° 22./2021 e proposta da empresa,
classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
16.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela
Lei Federal n° 8.883/94, pelo Decreto Municipal no que não colidir com a primeira e nas demais
normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XVII – DO FORO
17.1 – As partes elegem o foro da Comarca de Ubatã – BA, como único competente para dirimir
quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na
presença de duas testemunhas abaixo.
Localidade e data 15 de dezembro de 2021.

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

b) __________________________
CPF:
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