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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2022
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 no município de 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. 496.755.91587, residente e domiciliado à Avenida Alexandre Quinto, 60 – CEP: 45.500-000 - Centro
no município de Ibirapitanga – Bahia, e a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
E COMERCIO, estabelecida na Avenida João Monlevade, 777, Pioneiros – CEP:
36.420.332 – Ouro Branco, Minas Gerais, CNPJ n° 19.458.719/0002-80, doravante
denominada PROMITENTE FORNECEDORA, neste ato representada pelo Sr. RONAN
RODRIGUES DOS SANTOS, portador da carteira de identidade RG n° 13382074
SSP/MG, inscrito no CPF sob o n° 075.555.626-77, 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 Federal nº 9.488/2018, Decretos Municipais n.º 22/2021 e
044/2011, e demais normas legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N°. 36/2022, para REGISTRO DE PREÇOS,
conforme consta do Processo Administrativo Nº. 178/2022, 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 parcelada de materiais e brinquedos pedagógicos para atender
necessidade da Secretaria de Educação do Município de Ibirapitanga:
ITEM

DESCRIÇÃO DO ITEM

UNID

QTD

VLR UNI (R$)

VLR TOTAL (R$)

1

BRINQUEDOTECA composto por: 60 livros infantis: livros popup e 3d, livros cartonados, livros sonoros, livros clássicos infantis,
livros com texturas, livros com dedoches, livros com abas. 01
fantoca 3 em 1 com bolinhas coloridas, tamanho: alt. 1,14 cm
base 1,13 cm x 1,13cm, faixa etária: a partir de 4 anos, contém
150 bolinhas em plástico atóxico, acondicionada em caixa de
papelão. 01 play ground infantil: material plástico rígido,
tamanho: a. 135 cm x l. 77 cm x c. 69 cm, faixa etária:
recomendado para crianças de 2 à 6 anos. 01 pula pula
cavalinho: material de borracha, lavável, antialérgico, corpo em
borracha muito resistente, tamanho: a. 55 cm x l. 33 cm x c. 56
cm, faixa etária: 1 a 3 anos. 01 tapete de eva com alfabeto
estampado, material eva, tamanho: diâmetro 1,90 cm x 1, 90 cm,
faixa etária recomendado para todas as idades. 01 jogo big
construtor (24 peças), material espuma revestida com tecido
antialérgico, tamanho a. 31 cm x l. 27 cm x c. 37 cm, faixa etária
recomendado para todas as idades. 01 aramado educativo:
material confeccionado em madeira, faixa etária, recomendado
para todas as idades. 01 kit monta tudo: material plástico
resistente, faixa etária recomendado para todas as idades, total
de peças 64 – acondicionado em bolsa plástica. 01 alfabeto
ilustrado: material confeccionado em eva, faixa etária a partir de
1 ano de idade. 01 conjunto de dados pedagógicos: material
espuma revestida com tecido antialérgico, tamanho: 20cm x
20cm, quantidade 9 dados, faixa etária recomendado para todas
as idades. 02 puff´s infantis infláveis com pelúcia de bicho faixa
etária a partir de 1 ano de idade, altura: 0,30 cm, largura 0,50 cm.
01 baú: material plástico resistente atóxico, tamanho a. 51,4 cm
x l. 37,2 cm x c. 36,6 cm, capacidade aproximadamente 10 kg,
material lavável e antialérgico.

UND

5

12.400,00

62.000,00
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2

CONJUNTO PEDAGÓGICO LER E SONHAR Composto por:
120 livros infantis para crianças com até 10 anos de idade
divididos nos seguintes temas: livros pop-up e 3d, livros
cartonados, livros sonoros, livros clássicos infantis, livros com
texturas, livros com dedoches, livros com abas. 01 baú: quadrado
em madeira MDF com 4 rodas de silicone e tampa com sistema
de amortecimento 80cm de comprimento, 45cm de largura e
45cm de altura. Branco 15mm, fita de borda pvc, rodizio
transparente em gel, tampa com 1 pistão a gás e dobradiças
metálicas. 12 camas empilháveis ideal para crianças de 2 a 6
anos medidas aproximadas 133 x 54 x 14 cm, 4 tubos de
alumínio, 4 suportes estruturais injetados em plástico de
engenheraria,1 tecido plástico lavável com fecho de velcro. 03
puff´s infantis infláveis com pelúcia de bicho faixa etária a partir
de 1 ano de idade, altura: 0,30 cm, largura 0,50 cm. 01 tapete
ecológico: encante as crianças com os personagens dos contos
clássicos, joão e maria, chapeuzinho vermelho, joão e o pé de
feijão, cachinhos dourados, o tapete é composto de 8 peças de
E.V.A com cenário das histórias, podendo ser montado
horizontalmente ou verticalmente, os personagens possuem
velcro para que sejam fixados no tapete no momento da
contação de historias.

UND

5

12.800,00

64.000,00

3

BIBLIOTECA MÓVEL INFANTO JUVENILE Acervo composto
por: 210 livros infanto-juvenil Artes, ciências e saúde, ecologia,
obras de referência / enciclopédias de pesquisa e estudo,
filosofia, ética e valores, geografia, história, língua portuguesa e
idiomas, literatura infanto juvenile Conjunto de 10 fantasias nos
seguintes temas: Macacão e touca, princesa, bruxa, príncipe
Conjunto de 10 fantoches nos seguintes temas: Conjunto família
branca/negra Conjunto aninais gato, cachorro, leão e rato
Aproximadamente: 35cm (cada) Material: feltro 01 móvel volante
com 5 gavetões e teatro de fantoches Medindo 150 m de altura
75 cm de largura 45 cm de profundidade com rodas em silicone.

UND

5

13.600,00

68.000,00

4

BIBLIOTECA INCLUSIVA FUNDAMENTAL I Composto por:
110 livros para crianças com até 10 anos de idade divididos nos
seguintes temas: clássicos infantis, livros com relevo, livros com
texturas, livros sonoros, livros 3d, livros em libra, livros
ampliados, livros em braile e livros técnicos para os professores.
18 brinquedos pedagógicos para crianças especiais conforme
descrição: 01 quebra cabeça, 01 sequência lógica, 01 braille alfabeto vazado mdf, 01 braille - alfabeto vazado eva, 01 dominó
braile, 01 dominó de texturas,01 linguagem de sinais soletrando,
01 memória de linguagem de sinais de libra, 01 memória testando
a sensibilidade, 01 memória linguagem libras 52 pçs, 01 ábaco
aberto, 01 números vazados, 01 relógio do conhecimento, 01
numerais com pinos, 01 prancha geométrica, 01 numerais e
quantidades, 01 sequencias de unidades, 01 tangram. 01 estante
em formato de casinha - medindo 1.5 cm x 75 cm x 45 cm; com
4 prateleiras e 1 gavetão na cor laranja material mdf, cores:
branca, laranja e marrom.

UND

5

13.400,00

67.000,00

5

CONJUNTO PEDAGÓGICO DE ESTIMULAÇÃO NEURO
EDUCACIONAL Composto por: Biblioteca infantil com 270 livros
diferenciados como sonoros, pop´up, texturizados Centopéia das
cores confeccionada em plástico rígido formado por 5 cores
diferente e 1 dado gigante Biblioteca técnica com 12 livros
direcionados
para
formação
do
educador
Painel
neuropedagógico psicomotor: composto de jogos de atividades
motoras, sensórias e sonoras confeccionado em madeira MDF
18 mm contendo 11 atividades associativas, cores, letras,
imagens, auditiva e musical Conjunto de mesas infantis com 4
cadeiras Baú fabricado em MDF com dimensões 42 x 45 com
rodinhas Dominó divertido gigante composto por 28 peças em
madeira com tamanho de 9 x 4,5 cm cada peça Fantoches 10
personagens fabricado em feltro com aproximadamente 35 cm
cada Centro de leitura composto por 8 módulos coloridos
confeccionados em corino com estrutura de madeira com
dimensões aproximadas de 180 x 98 x 48 cms Fantasias 10
personagens Móvel lúdico produzido em mdf em formato de
casinha. Medindo 150 cm de altura 75 cm de largura e 45cm de
profundidade. Kit amiguinhos com 200 peças confeccionadas em
material plástico resistente Kit de jogos plásticos com 700 peças
confeccionado em material plástico resitente Tapete sensorial
produzido em corino com texturas diversas medindo 100 x 100
cm.

UND

5

37.600,00

188.000,00

Valor Total: (quatrocentos e quarenta e nove mil reais)

449.000,00

1.2 – As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser
adquiridas pelo Município. Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima
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identificada, mediante emissão e recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da
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, respeitadas as quantidades mínimas.
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 intermédio desta Ata
dos produtos referidos no Anexo I do Edital de Pregão nº. 36/2022, podendo utilizar,
para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, inclusive realizar outro Registro
de Preços, 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 PE n°. 36/2022, que a precedeu
e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser
de pleno conhecimento das partes.
2.4 – O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições
estabelecidas abaixo:
a) Recusar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 05 dias
corridos, após o prazo preestabelecido nesta Ata de Registro;
b) incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega de qualquer item adjudicado,
em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao
recebimento do produto, superior a 50% (cinquenta por cento) do prazo global;
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, do mês subsequente a entrega
e conferência das quantidades solicitadas pelo Município;
3.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar ao Departamento de Tesouraria,
Secretaria Municipal de Finanças, localizada na sede da Prefeitura, a nota fiscal e/ou
fatura dos materiais e brinquedos pedagógicos entregue(s) de acordo com o respectivo
empenho, devendo ser emitida em nome do Município de Ibirapitanga e conter o número
do empenho correspondente;
3.3 – Além da nota fiscal e/ou fatura dos materiais e brinquedos pedagógicos
entregue(s), 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;
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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 para entrega será de até 15 (quinze dias) a contar da data de recebimento
do documento que autorize o fornecimento, qual seja, Contrato ou instrumento
equivalente (Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento).
4.1.1. A autorização de fornecimento será, preferencialmente, encaminhada via e-mail,
para o endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, que deverá dar o RECEBIDO no
prazo de até 03 (três) dias úteis do envio. Reputar-se-á por entregue e recebido, o email que não tiver confirmação de recebimento, findo o prazo de três dias úteis, e não
houver informação de erro de entrega pelo servidor de e-mails.
4.2. O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do fornecedor protocolado antes do vencimento do prazo
inicialmente estipulado e aceita pela Administração;
4.3. Não será concedida prorrogação de prazo por mais de uma vez para o mesmo
empenho, sem a abertura de processo administrativo para verificar possíveis prejuízos
a administração solicitante, que tem a livre iniciativa para julgá-lo administrativamente.
4.3.1. Caso não concorde com as alegações dos fornecedores, sob o(s) pedido(s) de
prorrogação(ões), a ADMINISTRAÇÃO deverá iniciar apuração das obrigações não
cumpridas no pacto assumido na ata de registro de preço e aplicar as sanções
administrativas cabíveis;
4.4. O prazo para entrega começará a contar no dia imediatamente posterior ao último
dia útil fixado no item “4.1”;
4.5. Caberá ao setor responsável pelo recebimento dos materiais e brinquedos
pedagógicos, monitorar o prazo de entrega e, se assim entender, notificar a empresa
sobre a proximidade de encerramento do prazo de entrega;
4.6. No preço ofertado, além de estar compatível com o de mercado, deverão estar
inclusos todos os custos necessários, tais como: impostos, tributos, custos com
instalação, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, frete,
deslocamento de pessoal e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o
valor do lote, independentemente da quantidade empenhada;
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4.7. O fornecedor deverá estar legalmente estabelecido e explorar ramo de atividade
pertinente e compatível com o objeto desta Ata de Registro;
4.8. Critério de Aceitação dos brinquedos:
4.8.1. Os materiais e brinquedos pedagógicos serão recebidos:
4.8.1.1. Os brinquedos serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias,
pelo(a) responsável pelo acompanhamento gestão e fiscalização desta Ata, para efeito
de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes nesta
Ata de Registro e na proposta.
4.8.1.1.1. Os materiais e brinquedos pedagógicos poderão ser rejeitados, no todo ou
em parte, quando em desacordo com as especificações constantes nesta Ata e Termo
de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a
contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das
penalidades.
4.8.1.2. Os materiais e brinquedos pedagógicos serão recebidos definitivamente no
prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da
qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo
circunstanciado.
4.8.1.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
4.8.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do objeto desta Ata.
4.8.3. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os materiais e brinquedos
pedagógicos entregues que estejam em desacordo com as especificações exigidas ou
danificados, emitindo documento para o fornecedor que deverá se manifestar no prazo
de 03 (três) dias corridos, caso não concorde com as exigências solicitadas ou, no prazo
de 05 (cinco) dias corridos efetuar a entrega de novo produto que atenda as exigências
desta Ata de Registro. A falta de manifestação ou de providência do fornecedor no prazo
estipulado configura automaticamente a inexecução parcial do pactuado.
4.8.5. Quando do recebimento dos materiais e brinquedos pedagógicos não aceitos pela
Contratante, esta irá notificar o fornecedor para retirada dos materiais e brinquedos
pedagógicos de seu almoxarifado num prazo máximo de 90 (noventa) dias.
4.8.5.1. Quando o fornecedor notificado, não retirar os materiais e brinquedos
pedagógicos neste prazo, será considerado como abandono da mercadoria, podendo
ser dado qualquer destino aos materiais pela Administração;
4.8.5.1.1. Quando os materiais e brinquedos pedagógicos não forem aceitos pela
Contratante, o fornecedor estará sujeito ao custo de armazenamento, que será contado
a partir da data de notificação da rejeição.
4.8.5.1.2. O custo citado no subitem anterior, será proporcional às características dos
materiais e brinquedos pedagógicos: massa, volume, valor de mercado, fragilidade e
outras particularidades.
4.9. O recebimento definitivo do objeto desta Ata, não exime o fornecedor de ser
responsabilizado, dentro das penalidades previstas na Lei Nº 8.666/93 e alterações.
4.10. É de inteira responsabilidade do vendedor o transporte do objeto da licitação para
o local designado na Autorização de Fornecimento.
4.11. Qualquer avaria dos materiais e brinquedos pedagógicos ocasionado pelo
transporte, não será aceito e o mesmo devolvido imediatamente.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES
5.1 – Do Município
5.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas nesta Ata de Registro;
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5.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes desta Ata de Registro e na proposta,
para fins de aceitação e recebimento definitivo;
5.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou
corrigido;
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 de Registro;
5.1.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de
Referência, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
5.2 – Da Promitente Fornecedora
5.2.1. Entregar os materiais e brinquedos pedagógicos na forma especificada nesta Ata
de Registro e no Termo de Referência;
5.2.2. Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de
responsabilidade civil decorrentes da execução do presente contrato;
5.2.3. Manter durante toda a execução do objeto deste Termo, em compatibilidade com
as obrigações por ela assumidas, todas as condições exigidas na Lei Licitatória;
5.2.4. Efetuar a entrega dos materiais e brinquedos em perfeitas condições, no prazo e
local indicado pela Administração, em estrita observância das especificações desta Ata
de Registro e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando
detalhadamente e no que couber as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo,
procedência e prazo de garantia.
5.2.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes de defeito dos materiais e
brinquedos pedagógicos, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa
do Consumidor (Lei N° 8.078/90);
5.2.6. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas,
no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o produto com avarias ou defeitos;
5.2.7. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao
objeto da presente licitação;
5.2.9. Comunicar à Administração, 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;
5.2.10. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
5.2.11. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, durante a execução do objeto desta Ata de Registro.
5.2.12. Não se utilizar de trabalhos que utiliza-se de menor de dezesseis anos, exceto
na condição de aprendiz para subcontratar qualquer das prestações a que está
obrigada, exceto nas condições autorizadas nesta Ata de Registro e no contrato;
5.2.13. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal,
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução
do contrato.
CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
6.1. Os contratos de aquisição decorrente da presente Ata de Registro de Preços serão
formalizados pela emissão e retiradas da Nota de Empenho pela detentora.
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6.2. A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos
os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles
decorrentes estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
6.3. Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante,
a qual deverá ser feita através de Nota de Empenho.
6.4. Toda e qualquer entrega de materiais fora do estabelecido neste Ata de Registro,
será imediatamente notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a
substituir os produtos, o que fará(ão) prontamente, num prazo máximo de 48 horas,
ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas
também às sanções cabíveis.
6.5. O objeto desta licitação será recebido e fiscalizado pelas respectivas Unidades
Contratantes, consoante o disposto no artigo 73, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº.
8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº. 8.883/94 e seguintes, e
demais normas pertinentes.
CLÁUSULA VII- DA FISCALIZAÇÃO
7.1. Nos termos do Art. 67 Lei 8.666/93, será designado representante para acompanhar
e fiscalizar a entrega dos materiais e brinquedos pedagógicos, anotando em registro
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for
necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
7.2. 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.
7.3. O representante da Educação anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome
dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à
regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis.
CLÁUSULA VIII - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do processo
ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, respeitado a ampla defesa e o
contraditório, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida no Processo de contratação:
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 certame da licitação adotada:
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 no decorrer do certame (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) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução
e sem prejuízo ao resultado: advertência;
e) 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
do contrato;
f) 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;
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g) inexecução total do contrato: 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 contratual: 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. 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 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.
9.4. 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 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.
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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 E DAS COMUNICAÇÕES
11.1. O objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado pelos Fundos e
pelas diversas Secretarias desta Administração, através do Setor de Compras,
observadas as prescrições legais.
11.2. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e
controle da presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1. Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata
de Registro de Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLÁUSULA XIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços N°.
36/2022 e proposta da empresa, classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
13.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93,
alterada pela Lei Federal n° 8.883/94, pelo Decreto Municipal no que não colidir com a
primeira e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios
gerais de direito.
CLÁUSULA XV – DO FORO
14.1. As partes elegem o foro da Comarca de Ubatã que abrange o Município de
Ibirapitanga – 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, 09 de setembro de 2022.

O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA
CNPJ/MF. 13.846.753/0001-64
Sr. JUNILSON BATISTA GOMES
Prefeito
FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO
EMPRESA DETENTORA DA ATA
RONAN RODRIGUES DOS SANTOS
Representante
JOÃO PAULO DA SILVA GALVÃO
Gerenciador da Ata de Registro
Testemunhas:
a) ______________________________

b) __________________________
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PUBLICAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO DE PRAZO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA - BAHIA
Processo nº: 206/2022
Número de Aditivo: 001/2022
Objeto: cujo a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar
destinados aos alunos das Redes Municipal e Estadual de ensino no Munícipio, de acordo com as linhas,
roteiros, horários e condições estabelecidas, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de
Ibirapitanga.
Contratante: Município de ibirapitanga – BA, CNPJ: 13.846.753/0001-64
Contratada: COOBMA – Cooperativa de Transportes e Turismo Borda da Mata, CNPJ:
08.659.670/0001-26
Prazo do aditivo: 12 meses a partir da data da sua assinatura.
Valor do contrato aditivado: R$ 3.641.307,42 (três milhões seiscentos e quarenta e um mil
trezentos e sete reais e quarenta e dois centavos)
Vigência: 20.10.2022 à 20.10.2023.
Dotação:
Unidade Orçamentária:
Projeto / Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte de Recursos:

5.01 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC
2.016 – Manutenção do Programa Transporte Escolar
3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica
01 – Receita de Imposto e Transparência de Impostos – Educação – 25%

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

5.01 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC
2.016 – Manutenção do Programa Transporte Escolar
3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica
04 – Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salario Educação

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

5.01 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC
2.016 – Manutenção do Programa Transporte Escolar
3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica
15 – Transparência de Recurso do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação – FNDE

Praça Manoel Jorge e Silva, s/n - Centro - CEP 45.500-000 – Ibirapitanga - Bahia
Site: www.ibirapitanga.ba.io.org.br
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Unidade Orçamentária:
Projeto / Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte de Recursos:

5.01 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC
2.016 – Manutenção do Programa Transporte Escolar
3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica
19 – Transparência FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica
- 40%

Data da Assinatura do aditivo: 19 de outubro de 2022

Prefeito Municipal
Junilson Batista Gomes
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