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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
GABINETE DO PREFEITO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 020/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 337/2021
PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº. 022/2021
O Município de Maragojipe, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ:
13.784.384/0001-22, com endereço na Rua Durval de Morais, s/n - Centro – CEP. 44.420-000 – Maragojipe –
Bahia, neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. Valnicio Armede Ribeiro, brasileiro, casado, portador de
RG. 08.886.579-78SSP/BA, inscrito no CPF. 004.015.355-09, residente e domiciliado a Rua Perciliana Alves de
Albergaria, 389 - Cajá, nesta cidade, doravante denominado MUNICÍPIO, e a Empresa: TRAQUETE
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ.
04.841.511/0001-30, localizada no Sitio Traquete – Estrada Maragojipe x São Felix, s/n – Maragojipe – Bahia,
Neste ato pela Sra. Antonia Lucia Pinto Macedo, portadora do RG: 04.441.041-78 SSP/BA, inscrito no CPF;
510.010.985-87, 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 Decretos Municipais nºs 053/2013, 224/2016 e 219/2020, e demais normas legais aplicáveis e considerando o
resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N°. 022/2021, para REGISTRO DE PREÇOS,
conforme consta do Processo Administrativo Nº. 337/2021, firmam a presente Ata de Registro de Preços,
obedecidas 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 combustíveis (Gasolina, Óleo Diesel, Gasolina e Óleo S10 e Etanol), para atender as demandas
dos Fundos e das Secretarias do Município de Maragojipe - Bahia:
ITEM
01

DESCRIÇÃO
Gasolina comum
Marca: Hora.

CATMAT

UNIDADE

QUANTIDADE ESTIMADA

VALOR UNITÁRIO

461506

Litros

250.000

5,65

VALOR TOTAL DO ITEM
ITEM
02

DESCRIÇÃO
Óleo
Diesel
Marca: Hora.

477915

VALOR TOTAL DO ITEM
ITEM
03

ITEM
04

UNIDADE

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

Litros

200.000

4,70

R$

DESCRIÇÃO
CATMAT
Óleo
S10
461552
Marca: Hora.
VALOR TOTAL DO ITEM

UNIDADE

QUANTIDADE

Litros

200.000

DESCRIÇÃO
Etanol Marca:
Hora.

UNIDADE

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

Litros

100.000

4,85

CATMAT

467377

VALOR TOTAL DO ITEM

1.412.500,00
1.412.500,00

R$

CATMAT

VALOR TOTAL R$

VALOR UNITÁRIO
4,65

R$

R$

VALOR TOTAL R$
940.000,00
940.000,00
VALOR TOTAL R$
930.000,00
930.000,00
VALOR TOTAL R$
485,000,00
485.000,00

1.2 – As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridas pelo Município.
1.3 – Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada, mediante 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, com fornecimento de forma parcelada, 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 – A prorrogação da Ata só poderá ocorrer dentro dos 12 (doze) meses de validade, de acordo com a
existência de saldos e preços praticados se mostrarem vantajosos para a Administração.
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2.3 – 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 Maragojipe não será obrigado à adquirir a
quantidade total dos combustíveis, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à
empresa detentora do Registro.
2.3 – Em cada aquisição decorrentes desta Ata, serão observados, quanto ao preço, às cláusulas e condições
constantes do Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços N°. 022/2021, 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 fornecer o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 30 dias corridos, após o prazo
preestabelecido nesta Ata de Registro;
b) incorrer em atraso decorrente de defasagem do fornecimento de qualquer item adjudicado, em relação ao
cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao fornecimento 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 ao fornecimento dos
combustíveis 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 Rua Geny de Morais, 26 - Centro, nesta cidade, a nota fiscal e/ou fatura do(s)
produto(s) entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de
Maragojipe e conter o número do empenho correspondente;
3.3 – Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e
manter atualizados (durante a validade do registro) os seguintes documentos:
3.3.1 – 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;
3.3.2 – 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;
3.3.3 – 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.
3.3.4 – 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;
3.3.5 - 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 – 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.
3.5 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela
vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.6 – O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação
apresentada no procedimento licitatório.
3.7 – 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.
3.8 - 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 – DO FORNECIMENTO E DO PRAZO
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4.1 - O prazo de fornecimento será de no máximo 06 (seis) 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 forneceu os combustíveis,
além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos combustíveis.
4.2.1 – A empresa deverá fornecer os combustíveis em sede própria e de acordo as ordens de fornecimento
expedidas pelo Município.
4.2.2 - Além do fornecimento em local próprio, deverá ser observado o quanto disposto no Item 02, 8 e 10 do
Termo de Referência, Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 22/2021.
4.3 - Todo e qualquer fornecimento de combustíveis fora do estabelecido nesta Ata de Registro será
imediatamente notificada à fornecedora 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.
4.4 – Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Secretaria de Administração não o
aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena
de responsabilidade.
4.5 – Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de 5
(cinco) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias.
4.6 – A Secretaria terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência do que foi entregue,
lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a DETENTORA DA ATA para substituição do objeto
entregue em desacordo com as especificações.
4.7 – É vedada a subcontratação do objeto desta Ata de Registro.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
5.1 – Efetuar o pagamento das Notas Fiscais correspondentes às quantidades efetivamente entregues,
devidamente atestadas pelo Acompanhante da Ata, obedecendo aos prazos estabelecidos no edital.
5.2 – Rejeitar, no todo ou em parte, os combustíveis entregues em desacordo com as obrigações assumidas
pela Contratada.
5.3 – Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pelo fornecedor, nos termos do edital e da
proposta;
5.4 – Notificar o fornecedor, por escrito, irregularidades constatadas nos combustíveis fornecidos, para que
sejam substituídos;
Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento substitutivo se for o caso, com base nas
disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações.
5.5. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o fornecimento dos combustíveis.
5.6. Acompanhar, controlar e avaliar o fornecimento, através da unidade responsável por esta atribuição.
5.7. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações assumidas com a
Contratada.
5.8. Serão considerados para efeito de pagamento os produtos efetivamente entregues pela Contratada e
aprovados pelo setor responsável pelo recebimento
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1 – Fornecer o objeto deste termo nas especificações contidas no Item 01;
6.2 – Assumir toda responsabilidade, com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou
quaisquer outros decorrentes da execução deste termo, 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, decorrentes do fornecimento e de qualquer tipo de demanda.
6.3 – Assumir o compromisso formal de executar todo fornecimento, objeto da presente Termo, com perfeição
e acuidade.
6.4 - 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.
6.5 – Assumir toda responsabilidade 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.
6..6 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, e cujas reclamações se obrigam a
atender prontamente.
6.7 – Manter, durante a execução do objeto deste Termo, as mesmas condições de habilitação.
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CLÁUSULA VII – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO
7.1 – As contratações decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizadas pela emissão e
retiradas da Nota de Empenho pela detentora.
7.2 – A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados
durante a vigência desta Ata, mesmo que o fornecimento deles decorrentes estiver prevista para data posterior
à do seu vencimento.
7.3 – Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá ser feita
através de Nota de Empenho.
7.4 - Todo e qualquer fornecimento de combustíveis fora do estabelecido neste edital, será imediatamente
notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituí-los, 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.
7.5 – 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 VIII – DAS PENALIDADES
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 atualizado 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;
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 – 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 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
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10.1 – O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo
administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
10.1.1 – A pedido, quando:
10.1.1.1 – comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou
de força maior;
10.1.1.2 – o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços
de mercado dos insumos que compõem o custo do material.
10.1.2 – Por iniciativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE, quando:
10.1.2.1 – não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
10.1.2.2 – perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
10.1.2.3 – por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
10.1.2.4 – não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
10.1.2.5 – não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de
Registro de Preços;
10.1.2.6 – caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata
de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.
10.1.3 – Automaticamente:
10.1.3.1 – por decurso de prazo de vigência da Ata;
10.1.3.2 – quando não restarem fornecedores registrados;
10.1.4 – Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na
Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata,
serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro de
Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLÁUSULA XIII – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1 – Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública
Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que
devidamente comprovada a vantagem.
13.2 – Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da
presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este
indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de
classificação.
13.3 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em
Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.
13.4 – As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, a cem por cento dos
quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial para Registro de Preços N°. 022/2021 e proposta(s)
da(s) empresa(s), classificada(s) em 1° lugar no certame supra numerado.
14.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal
n° 8.883/94, pelo Decreto Municipal no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis.
Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XV – DO FORO
15.1 – As partes elegem o foro da Comarca que abrange o Município de Maragojipe – Bahia, como único
competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este
instrumento na presença de duas testemunhas abaixo.
Maragojipe – Bahia, 05 de agosto de 2021.
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MUNICÍPIO DE MARAGOJIPE
VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

TRAQUETE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ. 04.841.511/0001-30
ANTONIA LUCIA PINTO MACEDO
EMPRESA DETENTORA DA ATA

GEORGE ITALO DOS SANTOS AMORIM
GESTOR DA ATA

Testemunhas:

1. _______________________________
Nome:
RG:

2. ______________________________
Nome:
RG:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 021/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 353/2021
PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº. 023/2021
O Município de Maragojipe, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ:
13.784.384/0001-22, com endereço na Rua Durval de Morais, s/n - Centro – CEP. 44.420-000 – Maragojipe –
Bahia, neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. Valnicio Armede Ribeiro, brasileiro, casado, portador de
RG. 08.886.579-78SSP/BA, inscrito no CPF. 004.015.355-09, residente e domiciliado a Rua Perciliana Alves de
Albergaria, 389 - Cajá, nesta cidade, doravante denominado MUNICÍPIO, e a Empresa: MEPI
DISTRIBUIDORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ.19.054.366/0001-71, estabelecida
na Rua do Rosário, 33 – Térreo – Sala 02 – Centro CEP. 44.200-000 – Município Santo Amaro – Bahia, neste
ato representada pelo Sra. Lígia Margarida Figueredo Mendes, portadora da carteira de identidade
RG.28031951 SSP/BA, inscrita no CPF. 097.600.595-68, 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 Decretos Municipais nºs 053/2013, 224/2016 e 219/2020, e
demais normas legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
N°. 023/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo Administrativo Nº. 353/2021,
firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1 – Através da presente ata ficam registrados os preços para a futura e eventual aquisição parcelada de
materiais de expedientes diversos e correlatos, para atender as demandas dos Fundos e das Secretarias do
Município de Maragojipe – Bahia:
LOTE 01 - MATERIAIS DIVERSOS DE ESCRITÓRIO (PAPEIS)
Itens

01

02
03
04

05

06

07
08

Descrição

Und.

Papel alcalino branco com desempenho máximo para
impressão a laser (conforme informações técnicas contidas na
embalagem do fabricante), formato a4, medindo210x297mm,
com alvura não inferior a 97%, com gramatura 75g/m², em RESMA
resmade 500 folhas e embalado em papel de propriedades
térmicas e antiumidade. Caixa com 10 resmas. MARCA:
REPPORT/SUZANO.
Papel fotográfico, tipo: endura brilhante, cor: branca,
largura:210 mm, comprimento: 297 mm, uso: imprimir resma
fotografia. MARCA: MASTER PRINT.
Papel carmem 50x40 com cores diversas. MARCA:
und
PREMIATA.
Papel cartão, máster brilho especial, gramatura de 240g/m²,
und
com medida de 50 x 70cm, em embalagem original do
fabricante. cores diversas. MARCA: PREMIATA.
Papel camurça: com medida de 40 x 60cm, em embalagem
original do fabricante. Com opção de no mínimo 10 cores,
pct
entre elas: preto, vermelho, amarelo, azul claro, azul escuro,
verde, rosa, marrom, laranja e branco. Pacotes com 25 folhas.
MARCA: ART FLOC.
Papel casca de ovo: branco, tamanho A4, gramatura de
pct
180g/m², pacote com 50 folhas, em embalagem original do
fabricante. MARCA: FILIPERSON.
Papel cartaz nas cores: vermelha, azul, laranja, amarela, verde
PCT
e rosa. 48X66CM PACOTE COM 20 FOLHAS. MARCA:
USAPEL.
Papel cartolina 50x66cm, 150g cores diversas. PACOTE COM
und
10 FOLHAS. MARCA: JANDAIA.

Valor
Unitário

Quat.

CATMAT

Valor Total

5000

461889

16,80

84.000,00

500

247667

17,50

8.750,00

2000

259517

0,49

980,00

5000

412259

0,65

3.250,00

500

248106

13,00

6.500,00

200

461878

8,00

1.600,00

500

284098

0,50

250,00

2200

251383

0,40

880,00

09

Papel celofone, formato 80X80cm cores diversas. MARCA:
PACKPEL.

und

5000

386083

0,60

3.000,00

10

Papel crepom, formato 0,48x2,00m . cores diversas. MARCA:
ART FLOC.

und

2500

417233

0,60

1.500,00

Rua Geny de Morais, 26 – Centro – CEP. 44.420-000 - Fone: (75) 3526 -1411 - Maragojipe – Bahia

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1Y5NIZIEQ6ROLZSZMBQRVQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

1

Sexta-feira
6 de Agosto de 2021
9 - Ano - Nº 3486

Maragogipe

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
GABINTE DO PREFEITO

11
12
13

14
15
16

17

18
19
20
21
22
23
24
25

Papel couchê branco/liso 170 g/m² - tam. a4 - pacote com 50.
folhas. MARCA: FILIPERSON.
Papel opalina 180 g/m² - tam. A4 em pacote com 250 folhas.
MARCA: FILIPERSON.
Papel emborrachado, material borracha eva, atóxica, com
1mm de espessura, formato 45x60cm, na cor: cores diversas.
MARCA: LEO & LEO.
Papel emborrachado, material borracha eva, com glitter
atóxica, com 1mm de espessura, formato 45x60cm, na cor:
cores diversas. MARCA: LEO & LEO.
Papel espelho encerado, nas cores: diversas. MARCA:
PREMIATA.
Papel kraft : com medidas aproximadamente de 60 cm x
200m, com gramatura de 80g/m², em embalagem original.
MARCA: SANTO EXPEDITO.
Etiqueta inkjet + laser 31,0 x 63,5mm: em papel a4 branco 100
folhas 2.700 etiquetas fabricado em papel adesivo. MARCA:
PIMACO.
Papel embrulho, tipo papel: papel manilha, apresentação:
bobina, largura:60 cm, comprimento:25.000 cm, peso:11 kg,
modelo: liso, cor: rosa, gramatura:55 g/m2. MARCA:
PACROOL.
Papel manteiga a3, medindo 44x33cm. MARCA: LUTEPEL.
Papel linho, cores diversas, gramatura do papel: 180g/m2
embalagem: 50 folhas no formato a4. MARCA: FILIPERSON.
Papel laminado impresso com cores vivas e com brilho
intenso; 48 cm x 60 cm gramatura de 60gr/m²; cores diversas.
MARCA: PACKPEL.
Papel metro branco rolo com 100 mts. MARCA: SANTO
EXPEDITO.
Papel metro pardo rolo com 100 mts. MARCA: PACROOL.
Papel micro ondulado 50x80cm 220gr. MARCA: NILPEL.
Papel quadriculado, bloco quadriculado com 50 páginas •
tamanho: ofício 215 x 315 mm • quantidade: bloco com 100
folhas • sem pauta. MARCA: JANDAIA.

Papel seda, formato 48x60cm, nas cores, vermelha, azul,
laranja, amarela, verde e rosa. MARCA: RST.
Papel sulfite a4(210x297mm), 75g/m, cores variadas.
embalagem em resma com 500 folhas. MARCA:
27
SENINHA/SUZANO.
Papel color set, formato 48x66cm. cores diversas. MARCA:
28
FELIPERSON.
Papel vergê, material celulose vegetal, tipo clássico, cores
diversas, 180g/ m², medindo 297x210mm, formato a4, caixa
29
com 50 folhas. MARCA: FELIPERSON.
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE
26

pct

200

461786

6,50

1.300,00

pct

200

331310

12,50

2.500,00

und

7000

473345

1,10

7.700,00

und

6500

305593

2,10

13.650,00

und

2000

67180

0,30

600,00

und

500

322011

88,00

44.000,00

cx

100

389871

19,50

1.950,00

und

500

242189

135,00

67.500,00

und

500

246437

2,50

1.250,00

pct

500

461883

8,00

4.000,00

und

5000

328310

0,87

4.350,00

rl

50

320932

140,00

7.000,00

rl
und

50
5000

315857
369729

100,00
2,17

5.000,00
10.850.00

bloco

100

390650

13,14

1.314,00

und

2500

387866

0,16

400,00

resma

200

461843

20,65

4.130,00

und

1000

429466

0,40

400,00

cx

300

246616

7,00

2.100,00

R$

290.704,00

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 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, com fornecimento de forma parcelada, 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 – A prorrogação da Ata só poderá ocorrer dentro dos 12 (doze) meses de validade, de acordo com a
existência de saldos e preços praticados se mostrarem vantajosos para a Administração.
2.3 – 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 Maragojipe não será obrigado à adquirir a
quantidade total dos materiais de expediente, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer
espécie à empresa detentora do Registro.
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2.3 – Em cada aquisição decorrentes desta Ata, serão observados, quanto ao preço, às cláusulas e condições
constantes do Edital do Pregão Eletrônico SRP N°. 023/2021, 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 fornecer o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 30 dias corridos, após o prazo
preestabelecido nesta Ata de Registro;
b) incorrer em atraso decorrente de defasagem do fornecimento de qualquer item adjudicado, em relação ao
cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao fornecimento 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 ao fornecimento dos materiais
de expediente 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 Rua Geny de Morais, 26 - Centro, nesta cidade, a nota fiscal e/ou fatura do(s)
material(s) entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de
Maragojipe e conter o número do empenho correspondente;
3.3 – Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) material(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e
manter atualizados (durante a validade do registro) os seguintes documentos:
3.3.1 – 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;
3.3.2 – 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;
3.3.3 – 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.
3.3.4 – 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;
3.3.5 - 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 – 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.
3.5 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela
vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.6 – O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação
apresentada no procedimento licitatório.
3.7 – 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.
3.8 - 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 – DO FORNECIMENTO E DO PRAZO
4.1 - O prazo de entrega será de no máximo 05 (cinco) dias úteis, 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 forneceu os materiais de
expediente ou correlatos, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos materiais de
expediente.
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4.3 - Todo e qualquer fornecimento de materiais de expediente fora do estabelecido nesta Ata de Registro será
imediatamente notificada à fornecedora 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.
4.4 – Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Secretaria de Administração não o
aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena
de responsabilidade.
4.5 – Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de 5
(cinco) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias.
4.6 – A Secretaria terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência do que foi entregue,
lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a DETENTORA DA ATA para substituição do objeto
entregue em desacordo com as especificações.
4.7 – É vedada a subcontratação do objeto desta Ata de Registro.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
5.1 – Efetuar o pagamento das Notas Fiscais correspondentes às quantidades efetivamente entregues,
devidamente atestadas pelo Grestor da Ata, obedecendo aos prazos estabelecidos no Edital.
5.2 – Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela
Contratada.
5.3 – Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pelo fornecedor, nos termos do Edital e da
proposta;
5.4 – Notificar o fornecedor, por escrito, irregularidades constatadas nos materiais fornecidos, para que sejam
substituídos;
Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento substitutivo se for o caso, com base nas
disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações.
5.5. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o fornecimento dos materiais de
expedientes.
5.6. Acompanhar, controlar e avaliar o fornecimento, através da unidade responsável por esta atribuição.
5.7. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações assumidas com a
Contratada.
5.8. Serão considerados para efeito de pagamento os produtos efetivamente entregues pela Contratada e
aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1 – Fornecer o objeto deste termo nas especificações contidas no Item 01;
6.2 – Assumir toda responsabilidade, com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou
quaisquer outros decorrentes da execução deste termo, 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, decorrentes do fornecimento e de qualquer tipo de demanda.
6.3 – Assumir o compromisso formal de executar todo fornecimento, objeto da presente Termo, com perfeição
e acuidade.
6.4 - 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.
6.5 – Assumir toda responsabilidade 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.
6..6 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, e cujas reclamações se obrigam a
atender prontamente.
6.7 – Manter, durante a execução do objeto deste Termo, as mesmas condições de habilitação.
CLÁUSULA VII – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
7.1 – As contratações decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizadas pela emissão e
retiradas da Nota de Empenho pela detentora.
7.2 – A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados
durante a vigência desta Ata, mesmo que o fornecimento deles decorrentes estiver prevista para data posterior
à do seu vencimento.
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7.3 – Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá ser feita
através de Nota de Empenho.
7.4 - Todo e qualquer fornecimento de materiais de expediente fora do estabelecido neste edital, será
imediatamente notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituí-los, 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.
7.5 – 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 VIII – DAS PENALIDADES
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 atualizado 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;
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 – 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 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 – O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de Processo
Administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
10.1.1 – A pedido, quando:
10.1.1.1 – comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou
de força maior;
10.1.1.2 – o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços
de mercado dos insumos que compõem o custo do material.
10.1.2 – Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Maragojipe, quando:
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10.1.2.1 – não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
10.1.2.2 – perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
10.1.2.3 – por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
10.1.2.4 – não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
10.1.2.5 – não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de
Registro de Preços;
10.1.2.6 – caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata
de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.
10.1.3 – Automaticamente:
10.1.3.1 – por decurso de prazo de vigência da Ata;
10.1.3.2 – quando não restarem fornecedores registrados;
10.1.4 – Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na
Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata,
serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro de
Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLÁUSULA XIII – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1 – Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública
Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que
devidamente comprovada a vantagem.
13.2 – Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da
presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este
indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de
classificação.
13.3 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em
Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.
13.4 – As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, a cem por cento dos
quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – Integram esta Ata, o edital do Pregão na forma Eletrônica para o Sistema de Registro de Preços N°.
023/2021 e proposta da empresa, classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
14.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal
n° 8.883/94, pelo Decreto Municipal no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis.
Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XV – DO FORO
15.1 – As partes elegem o foro da Comarca do Município de Maragojipe – Bahia, como único competente para
dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na
presença de duas testemunhas abaixo.
Maragojipe – Bahia, 05 de agosto de 2021.
MUNICÍPIO DE MARAGOJIPE
VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
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MEPI DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ.19.054.366/0001-71
LÍGIA MARGARIDA FIGUEREDO MENDES
EMPRESA DETENTORA DA ATA

GEORGE ITALO DOS SANTOS AMORIM
GESTOR DA ATA
Testemunhas:

1. _______________________________
Nome:
RG:

2. ______________________________
Nome:
RG:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 022/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 366/2021
REGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº. 024/2021
O Município de Maragojipe, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ:
13.784.384/0001-22, com endereço na Rua Durval de Morais, s/n - Centro – CEP. 44.420-000 – Maragojipe –
Bahia, neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. Valnicio Armede Ribeiro, brasileiro, casado, portador de
RG. 08.886.579-78SSP/BA, inscrito no CPF. 004.015.355-09, residente e domiciliado a Rua Perciliana Alves
de Albergaria, 389 - Cajá, nesta cidade, doravante denominado MUNICÍPIO, e a Empresa: T A WEBER DANTAI COMERCIO E SERVIÇOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ. 26.113.297/000195, localizada na Rua Ariston Pimentel Vieira, s/n – Quad. 013 – Lote 011 - Cajá – CEP. 44.420-000 –
Maragojipe – Bahia, neste ato representada pela Sra. Thais Andrade Weber, brasileira, solteira, sócia
administradora, portadora do RG. 12.932.500-74, inscrita no CPF. 042.523.965-90, 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 Decretos Municipais nºs 053/2013,
224/2016 e 219/2020, e demais normas legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO N°. 024/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo
Administrativo Nº 366/2021, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as condições
seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1 – Através da presente ata ficam registrados os preços para a futura e eventual aquisição parcelada de
materiais de elétricos e correlatos para atender as demandas da iluminação pública do Município de
Maragojipe - Bahia:
GRUPO I - FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS
Item
01

02

03

04

05

06

07

Descrição da Luminária
Alicate universal, material: aço cromo vanádio, material cabo:
plástico, tipo cabo: isolado 1.ooo volts, tipo corte: lateral,
comprimento: 8 pol. Marca: Foxlux – Mod 8”.
Cinto segurança, material: couro, uso: eletricista, comprimento:
0,44 m, largura: 19 cm, características adicionais: acessórios com
Marca:
regulagem,
componentes:
porta-ferramentas.
Carbografite – Mod Eletricista.
Fita isolante elétrica, material básico: borracha, características
adicionais: autofusão, largura nominal: 12 mm, comprimento
nominal: 10 m. Marca: Foxlux – Mod 10m.
Fita isolante elétrica, material básico: pvc auto-extinguível,
resistência à tensão: até 750 v, cor: preta, classe temperatura:
105 °c, largura nominal: 19 mm, espessura nominal: 0,19 mm,
comprimento nominal: 20 m. Marca: Foxlux – Mod 20m.
Jogo chave, material: aço cromo vanádio, quantidade peças: 6,
componentes: 3 chaves de fenda simples e 03 chaves cruzadas,
características adicionais: haste isolada para carga de 1000v
Marca: Tramontina – Mod Cruzada e Fenda.
Luva borracha, material: látex natural, tamanho: 9,5, cor: preta,
características adicionais: isolação 500v, classe 00, tipo ii, uso:
eletricista, tamanho cano: longo, formato: anatômico. Marca:
Orion – Mod 500 v.
Voltímetro digital, dimensões: 72 x 72 mm, faixa medição: 0 a 250
vdc. Marca: Brasfort – Mod 250vdc.

VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE

Valor Unit.

Valor total
R$

CATMAT

Unid.

Quant.

445372

UND

10

35,00

350,00

445905

UND

4

250,00

1.000,00

454251

Rolo

100

8,90

890,00

446916

ROLO

200

8,75

1.750,00

433266

UND

2

38,90

77,80

304366

UND

5

332,00

1.660,00

462443

UND

2

275,00

R$

550,00
6.277,80
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GRUPO IV - MATERIAIS ELETRICOS (CABOS)
Item

Descrição da Luminária

Cabo elétrico flexível, tensão isolamento: 750 v, tipo: anti-chama,
aplicação: instalação elétrica, cor da cobertura: preta, seção
nominal: 1,5 mm2, material do condutor: cobre, material
cobertura: pvc anti-chama Peça 100metros. Marca: Newflex.
Cabo elétrico flexível, tensão isolamento: 750 v, tipo: anti-chama,
aplicação: instalação elétrica, cor da cobertura: vermelha, seção
14
nominal: 2,5 mm2, material do condutor: cobre, material
cobertura: pvc anti-chama, Peça 100 metros. Marca: Newflex.
Cabo elétrico flexível, tensão isolamento: 0,6kv, têmpera
condutor: mole, material do condutor: cobre, material isolamento:
15
composto termoplástico pvc s, chumbo, bitola: 4,0 mm. Peça 100
metros. Marca: Newflex.
Cabo elétrico flexível, tensão isolamento: 0,6kv, têmpera
condutor: mole, material do condutor: cobre, material isolamento:
16
composto termoplástico pvc s, chumbo, bitola: 6 mm. Peça 100
metros. Marca: Newflex.
Cabo elétrico flexível, tensão isolamento: 0,6kv, aplicação:
manutenção elétrica, têmpera condutor: mole, formação
condutor: 3 fios mm, material do condutor: cobre, material
17
isolamento: epr, enchimento pvc sem chumbo, material
cobertura: pvc sem chumbo, bitola: 2,5 mm Peça 100 metros.
Marca: Newflex.
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE
13

Valor Unit.

Valor total
R$

CATMAT

Unid.

Quant.

471956

Peça

10

92,90

929,00

472311

Peça

10

245,00

2.450,00

475639

Peça

10

398,50

3.985,00

475636

Peça

10

388,50

3.885,00

475961

Peça

2

510,20

1.020,40

R$

12.269,40

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 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, com fornecimento de forma parcelada, 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 – A prorrogação da Ata só poderá ocorrer dentro dos 12 (doze) meses de validade, de acordo com a
existência de saldos e preços praticados se mostrarem vantajosos para a Administração.
2.3 – 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 Maragojipe não será obrigado à adquirir a
quantidade total dos materiais elétricos e correlatos, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de
qualquer espécie à empresa detentora do Registro.
2.3 – Em cada aquisição decorrentes desta Ata, serão observados, quanto ao preço, às cláusulas e
condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico SRP N°. 024/2021, 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 fornecer o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 30 dias corridos, após o prazo
preestabelecido nesta Ata de Registro;
b) incorrer em atraso decorrente de defasagem do fornecimento de qualquer item adjudicado, em relação ao
cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao fornecimento 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 ao fornecimento dos materiais
elétricos e correlatos 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 Rua Geny de Morais, 26 - Centro, nesta cidade, a nota fiscal e/ou fatura do(s)
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material(s) entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de
Maragojipe e conter o número do empenho correspondente;
3.3 – Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) material(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e
manter atualizados (durante a validade do registro) os seguintes documentos:
3.3.1 – 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;
3.3.2 – 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;
3.3.3 – 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.
3.3.4 – 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;
3.3.5 - 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 – 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.
3.5 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela
vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.6 – O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação
apresentada no procedimento licitatório.
3.7 – 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.
3.8 - 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 – DO FORNECIMENTO E DO PRAZO
4.1. A entrega ocorrerá de forma provisória do objeto, e deverá ser feita em até 10 (dez) dias úteis, a contar
do recebimento da Nota de Empenho pela licitante vencedora.
4.1.1. A nota de empenho/ordem de fornecimento será enviada para o e-mail informado pela empresa na
proposta de preços, sendo que a empresa licitante terá no máximo 24 horas para confirmar o seu
recebimento (para então iniciar a contagem dos prazos de entrega dos produtos).
4.2. O pedido de prorrogação de prazo para entrega, ou troca de marca dos produtos, somente será
conhecido pelo município, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e solicitado antes de expirar o
prazo de entrega estipulado.
4.3. Os materiais deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme as
quantidades requisitadas, e que serão recebidos/conferidos por servidor municipal designado para tal, de
segunda e sexta-feira das 7:00 às 13:00hs.
4.4. Correrá por conta do fornecedor, qualquer prejuízo causado em decorrência do transporte e
descarregamento.
4.5. As despesas decorrentes da garantia, frete, seguro e demais encargos e tributos competem
exclusivamente ao fornecedor.
4.6. Verificada a não conformidade na entrega dos materiais, o licitante vencedor deverá promover as
correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, providenciando a retirada dos mesmos e o
respectivo reenvio, sem ônus de frete para a Administração, que em caso de recusa estará sujeito às
penalidades previstas nesta Ata de Registro.
4.7. A entrega definitiva, será efetivada logo após a conferência do mesmo pelo fiscal ou comissão nomeada
para tal, desde que em conformidade com as exigências desta Ata de Registro.
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4.8. A critério exclusivo da Prefeitura Municipal de Maragojipe, poderão ser realizados testes para verificação
da conformidade dos produtos com as especificações constantes desta Ata, e da proposta da Contratada.
4.8.1. Caso sejam consideradas insatisfatórias as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recusa, no
qual se consignarão as desconformidades com as especificações. Nesta hipótese, os materiais serão
rejeitados, devendo ser substituídos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quando se realizarão
novamente as verificações constantes do item 4.8.
4.9. A não substituição do material em desacordo dentro do prazo estipulado, será considerado como não
entregue, estando sujeita à multa conforme prevê esta Ata de Registro.
4.10. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito
desempenho do objeto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da
utilização dos mesmos, dentro do prazo de garantia.
4.11. O recebimento não exclui 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.
4.12. A nota fiscal deverá obrigatoriamente ser entregue junto com os produtos.
4.13. A garantia do fabricante contra defeitos de fabricação das luminárias de LED deverá ser de no mínimo
05 (cinco) anos, a contar do recebimento definitivo, correndo por sua conta qualquer despesa de fretes para
envio ou retorno da garantia.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
5.1. Exercer a fiscalização da execução do objeto contratado, através da Secretaria de Serviços Públicos do
Município;
5.2. Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre quaisquer irregularidades na execução do objeto
contratado;
5.3. Definir o local de entrega dos materiais e elétricos e repassar a Contratada logo após a assinatura do
contrato para providencias necessárias;
5.4. Acompanhar a entrega dos materiais elétricos, orientando, fiscalizando e intervindo ao seu exclusivo ao
seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento das condições pactuadas;
5.5. Fornecer informações, dados e diretrizes eventualmente solicitadas pela contratada ou não, necessárias
para a correção do objeto;
5.6. Efetuar o pagamento referente ao objeto do contrato, condicionando-se o pagamento ao fiel cumprimento
das cláusulas contratuais ora ajustadas;
5.7. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
5.8. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA de acordo com os
termos do Edital e seus anexos;
5.9. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais;
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1. Entregar os materiais em conformidade com esta Ata de Registro;
6.2. Proceder a entrega física e técnica dos materiais, objeto da questão, no prazo máximo de 10(dez) dias
uteis, a contar da data da assinatura do contrato e informação do local de entrega, na sede Administrativa do
Município, livre de frete ou quaisquer despesas adicionais.
6.3. Cumprir com os prazos de entrega determinados nesta Ata de Registro;
6.4. Prestar assistência técnica e fornecer garantia das luminárias de LED e demais materiais no que couber,
conforme garantia mínima do fabricante;
6.5. Responsabilizar-se integralmente pela execução do objeto, nos termos da legislação vigente;
6.6. Substituir as luminárias de LED e no que couber os materiais que apresentarem defeitos, durante o
período de garantia contratado, as quais deverão ser reparadas e/ou trocadas sendo que todas as despesas
inerentes a reposição, transporte, estadia do (s) técnico(s) e outras ocorrera(ao) por conta da Contratada, não
cabendo a Prefeitura do Município qualquer ônus;
6.7. Substituir o objeto, em caso de defeito irreparável, no prazo máximo de 10(dez) dias, por outro de igual
modelo ou superior, mantendo, no mínimo, as mesmas características dos bens originalmente fornecidos;
6.8. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidos,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.9. Submeter-se a fiscalização da Contratada, durante a execução do objeto contratada, a qual
acompanhara a entrega dos materiais bem como quando necessário os serviços de assistência técnica;
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6.10. As penalidades ou multas pelos órgãos competentes pelo descumprimento das disposições legais que
regem a execução do objeto da presente Ata serão de inteira Responsabilidade da Contratada, devendo, se
for o caso, obter licenças, providenciar pagamento de impostos, taxas e serviços auxiliares;
6.11. Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários;
6.12. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais;
6.13. Demais obrigações e responsabilidades previstas nas legislações pertinentes.
CLÁUSULA VII – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
7.1. A entrega ocorrerá de forma provisória do objeto, e deverá ser feita em até 10 (dez) dias úteis, a contar
do recebimento da Nota de Empenho pela licitante vencedora.
7.1.1. A nota de empenho/ordem de fornecimento será enviada para o e-mail informado pela empresa na
proposta de preços, sendo que a empresa licitante terá no máximo 24 horas para confirmar o seu
recebimento (para então iniciar a contagem dos prazos de entrega dos produtos).
7.2. O pedido de prorrogação de prazo para entrega, ou troca de marca dos produtos, somente será
conhecido pelo município, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e solicitado antes de expirar o
prazo de entrega estipulado.
7.3. Os materiais deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme as
quantidades requisitadas, e que serão recebidos/conferidos por servidor municipal designado para tal, de
segunda e sexta-feira das 7:00 às 13:00hs.
7.4. Correrá por conta do fornecedor, qualquer prejuízo causado em decorrência do transporte e
descarregamento.
7.5. As despesas decorrentes da garantia, frete, seguro e demais encargos e tributos competem
exclusivamente ao fornecedor.
7.6. Verificada a não conformidade na entrega dos materiais, o licitante vencedor deverá promover as
correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, providenciando a retirada dos mesmos e o
respectivo reenvio, sem ônus de frete para a Administração, que em caso de recusa estará sujeito às
penalidades previstas nesta Ata de Registro.
7.7. A entrega definitiva, será efetivada logo após a conferência do mesmo pelo fiscal ou comissão nomeada
para tal, desde que em conformidade com as exigências desta Ata.
7.8. A critério exclusivo da Prefeitura Municipal de Maragojipe, poderão ser realizados testes para verificação
da conformidade dos produtos com as especificações constantes desta Ata, e da proposta da Contratada.
7.8.1. Caso sejam consideradas insatisfatórias as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recusa, no
qual se consignarão as desconformidades com as especificações. Nesta hipótese, os materiais serão
rejeitados, devendo ser substituídos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quando se realizarão
novamente as verificações constantes do item 7.8.
7.9. A não substituição do material em desacordo dentro do prazo estipulado, será considerado como não
entregue, estando sujeita à multa conforme prevê esta Ata de Registro.
7.10. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito
desempenho do objeto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da
utilização dos mesmos, dentro do prazo de garantia.
7.11. O recebimento não exclui 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.
7.12. A nota fiscal deverá obrigatoriamente ser entregue junto com os produtos.
7.13. A garantia do fabricante contra defeitos de fabricação das luminárias de LED deverá ser de no mínimo
05 (cinco) anos, a contar do recebimento definitivo, correndo por sua conta qualquer despesa de fretes para
envio ou retorno da garantia.
CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES
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;
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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;
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 – O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de Processo
Administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
10.1.1 – A pedido, quando:
10.1.1.1 – comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou
de força maior;
10.1.1.2 – o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos
preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.
10.1.2 – Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Maragojipe, quando:
10.1.2.1 – não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
10.1.2.2 – perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
10.1.2.3 – por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
10.1.2.4 – não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
10.1.2.5 – não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de
Registro de Preços;
10.1.2.6 – caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata
de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.
10.1.3 – Automaticamente:
10.1.3.1 – por decurso de prazo de vigência desta Ata;
10.1.3.2 – quando não restarem fornecedores registrados;
10.1.4 – Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento
na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de
registro.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
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11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata,
serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro de
Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLÁUSULA XIII – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1 – Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração
Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante,
desde que devidamente comprovada a vantagem.
13.2 – Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da
presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este
indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de
classificação.
13.3 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em
Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.
13.4 – As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, a cem por cento dos
quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – Integram esta Ata, o Edital do Pregão na forma Eletrônica para o Sistema de Registro de Preços N°.
024/2021 e proposta da empresa, classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
14.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal
n° 8.883/94, pelo Decreto Municipal no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis.
Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XV – DO FORO
15.1 – As partes elegem o foro da Comarca do Município de Maragojipe – Bahia, como único competente
para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento
na presença de duas testemunhas abaixo.
Maragojipe – Bahia, 05 de agosto de 2021.
MUNICÍPIO DE MARAGOJIPE
VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

T A WEBER – DANTAI COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ. 26.113.297/0001-95
THAIS ANDRADE WEBER
EMPRESA DETENTORA DA ATA

GEORGE ITALO DOS SANTOS AMORIM
GESTOR DA ATA
Testemunhas:

1. _______________________________
Nome:
RG:

2. ______________________________
Nome:
RG:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 023/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 366/2021
REGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº. 024/2021
O Município de Maragojipe, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ:
13.784.384/0001-22, com endereço na Rua Durval de Morais, s/n - Centro – CEP. 44.420-000 – Maragojipe –
Bahia, neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. Valnicio Armede Ribeiro, brasileiro, casado, portador de
RG. 08.886.579-78SSP/BA, inscrito no CPF. 004.015.355-09, residente e domiciliado a Rua Perciliana Alves
de Albergaria, 389 - Cajá, nesta cidade, doravante denominado MUNICÍPIO, e a Empresa: ELETRICA LUZ
CORMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ.
00.226.324/000142, localizada na Avenida Independência, 140 – Lote 19 – Setor Oeste – CEP. 74.125-070 –
Goiania – Goias, neste ato representado pelo Sr. Marajá Serafim de Souza, brasileiro, solteiro, sócio
administrador, portador do RG. 2952119 SSP/GO, inscrito no CPF. 591.077.151-53, 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 Decretos Municipais nºs 053/2013,
224/2016 e 219/2020, e demais normas legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO N°. 024/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo
Administrativo Nº 366/2021, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as condições
seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1 – Através da presente ata ficam registrados os preços para a futura e eventual aquisição parcelada de
materiais de elétricos e correlatos para atender as demandas da iluminação pública do Município de
Maragojipe - Bahia:
GRUPO II - MATERIAIS ELETRICOS
Item

Descrição da Luminária

Conector elétrico, características adicionais: 1,5mm-6mm (saída),
6mm-120mm (entrada), tipo construtivo: perfurante isolado,
aplicação: manutenção elétrica. Marca: Intelli.
Relé proteção sistema elétrico, tipo: fotoelétrico, potência:1.000
09
w, tensão:220 v. Marca: Exatron.
Parafuso metálico, parafuso metálico/galvanizado - uso geral.
10
Marca: Romagnole.
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE
08

Valor Unit.

Valor total
R$

CATMAT

Unid.

Quant.

458410

UND

600

6,14

3.684,00

242354

UND

750

12,00

9.000,00

39950

UND

750

12,00

R$

9.000,00
21.684,00

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 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, com fornecimento de forma parcelada, 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 – A prorrogação da Ata só poderá ocorrer dentro dos 12 (doze) meses de validade, de acordo com a
existência de saldos e preços praticados se mostrarem vantajosos para a Administração.
2.3 – 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 Maragojipe não será obrigado à adquirir a
quantidade total dos materiais elétricos e correlatos, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de
qualquer espécie à empresa detentora do Registro.
2.3 – Em cada aquisição decorrentes desta Ata, serão observados, quanto ao preço, às cláusulas e
condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico SRP N°. 024/2021, que a precedeu e integra o
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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 fornecer o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 30 dias corridos, após o prazo
preestabelecido nesta Ata de Registro;
b) incorrer em atraso decorrente de defasagem do fornecimento de qualquer item adjudicado, em relação ao
cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao fornecimento 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 ao fornecimento dos materiais
elétricos e correlatos 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 Rua Geny de Morais, 26 - Centro, nesta cidade, a nota fiscal e/ou fatura do(s)
material(s) entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de
Maragojipe e conter o número do empenho correspondente;
3.3 – Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) material(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e
manter atualizados (durante a validade do registro) os seguintes documentos:
3.3.1 – 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;
3.3.2 – 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;
3.3.3 – 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.
3.3.4 – 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;
3.3.5 - 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 – 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.
3.5 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela
vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.6 – O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação
apresentada no procedimento licitatório.
3.7 – 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.
3.8 - 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 – DO FORNECIMENTO E DO PRAZO
4.1. A entrega ocorrerá de forma provisória do objeto, e deverá ser feita em até 10 (dez) dias úteis, a contar
do recebimento da Nota de Empenho pela licitante vencedora.
4.1.1. A nota de empenho/ordem de fornecimento será enviada para o e-mail informado pela empresa na
proposta de preços, sendo que a empresa licitante terá no máximo 24 horas para confirmar o seu
recebimento (para então iniciar a contagem dos prazos de entrega dos produtos).
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4.2. O pedido de prorrogação de prazo para entrega, ou troca de marca dos produtos, somente será
conhecido pelo município, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e solicitado antes de expirar o
prazo de entrega estipulado.
4.3. Os materiais deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme as
quantidades requisitadas, e que serão recebidos/conferidos por servidor municipal designado para tal, de
segunda e sexta-feira das 7:00 às 13:00hs.
4.4. Correrá por conta do fornecedor, qualquer prejuízo causado em decorrência do transporte e
descarregamento.
4.5. As despesas decorrentes da garantia, frete, seguro e demais encargos e tributos competem
exclusivamente ao fornecedor.
4.6. Verificada a não conformidade na entrega dos materiais, o licitante vencedor deverá promover as
correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, providenciando a retirada dos mesmos e o
respectivo reenvio, sem ônus de frete para a Administração, que em caso de recusa estará sujeito às
penalidades previstas nesta Ata de Registro.
4.7. A entrega definitiva, será efetivada logo após a conferência do mesmo pelo fiscal ou comissão nomeada
para tal, desde que em conformidade com as exigências desta Ata de Registro.
4.8. A critério exclusivo da Prefeitura Municipal de Maragojipe, poderão ser realizados testes para verificação
da conformidade dos produtos com as especificações constantes desta Ata, e da proposta da Contratada.
4.8.1. Caso sejam consideradas insatisfatórias as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recusa, no
qual se consignarão as desconformidades com as especificações. Nesta hipótese, os materiais serão
rejeitados, devendo ser substituídos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quando se realizarão
novamente as verificações constantes do item 4.8.
4.9. A não substituição do material em desacordo dentro do prazo estipulado, será considerado como não
entregue, estando sujeita à multa conforme prevê esta Ata de Registro.
4.10. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito
desempenho do objeto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da
utilização dos mesmos, dentro do prazo de garantia.
4.11. O recebimento não exclui 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.
4.12. A nota fiscal deverá obrigatoriamente ser entregue junto com os produtos.
4.13. A garantia do fabricante contra defeitos de fabricação das luminárias de LED deverá ser de no mínimo
05 (cinco) anos, a contar do recebimento definitivo, correndo por sua conta qualquer despesa de fretes para
envio ou retorno da garantia.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
5.1. Exercer a fiscalização da execução do objeto contratado, através da Secretaria de Serviços Públicos do
Município;
5.2. Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre quaisquer irregularidades na execução do objeto
contratado;
5.3. Definir o local de entrega dos materiais e elétricos e repassar a Contratada logo após a assinatura do
contrato para providencias necessárias;
5.4. Acompanhar a entrega dos materiais elétricos, orientando, fiscalizando e intervindo ao seu exclusivo ao
seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento das condições pactuadas;
5.5. Fornecer informações, dados e diretrizes eventualmente solicitadas pela contratada ou não, necessárias
para a correção do objeto;
5.6. Efetuar o pagamento referente ao objeto do contrato, condicionando-se o pagamento ao fiel cumprimento
das cláusulas contratuais ora ajustadas;
5.7. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
5.8. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA de acordo com os
termos do Edital e seus anexos;
5.9. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais;
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1. Entregar os materiais em conformidade com esta Ata de Registro;
6.2. Proceder a entrega física e técnica dos materiais, objeto da questão, no prazo máximo de 10(dez) dias
uteis, a contar da data da assinatura do contrato e informação do local de entrega, na sede Administrativa do
Município, livre de frete ou quaisquer despesas adicionais.
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6.3. Cumprir com os prazos de entrega determinados nesta Ata de Registro;
6.4. Prestar assistência técnica e fornecer garantia das luminárias de LED e demais materiais no que couber,
conforme garantia mínima do fabricante;
6.5. Responsabilizar-se integralmente pela execução do objeto, nos termos da legislação vigente;
6.6. Substituir as luminárias de LED e no que couber os materiais que apresentarem defeitos, durante o
período de garantia contratado, as quais deverão ser reparadas e/ou trocadas sendo que todas as despesas
inerentes a reposição, transporte, estadia do (s) técnico(s) e outras ocorrera(ao) por conta da Contratada, não
cabendo a Prefeitura do Município qualquer ônus;
6.7. Substituir o objeto, em caso de defeito irreparável, no prazo máximo de 10(dez) dias, por outro de igual
modelo ou superior, mantendo, no mínimo, as mesmas características dos bens originalmente fornecidos;
6.8. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidos,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.9. Submeter-se a fiscalização da Contratada, durante a execução do objeto contratada, a qual
acompanhara a entrega dos materiais bem como quando necessário os serviços de assistência técnica;
6.10. As penalidades ou multas pelos órgãos competentes pelo descumprimento das disposições legais que
regem a execução do objeto da presente Ata serão de inteira Responsabilidade da Contratada, devendo, se
for o caso, obter licenças, providenciar pagamento de impostos, taxas e serviços auxiliares;
6.11. Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários;
6.12. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais;
6.13. Demais obrigações e responsabilidades previstas nas legislações pertinentes.
CLÁUSULA VII – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
7.1. A entrega ocorrerá de forma provisória do objeto, e deverá ser feita em até 10 (dez) dias úteis, a contar
do recebimento da Nota de Empenho pela licitante vencedora.
7.1.1. A nota de empenho/ordem de fornecimento será enviada para o e-mail informado pela empresa na
proposta de preços, sendo que a empresa licitante terá no máximo 24 horas para confirmar o seu
recebimento (para então iniciar a contagem dos prazos de entrega dos produtos).
7.2. O pedido de prorrogação de prazo para entrega, ou troca de marca dos produtos, somente será
conhecido pelo município, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e solicitado antes de expirar o
prazo de entrega estipulado.
7.3. Os materiais deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme as
quantidades requisitadas, e que serão recebidos/conferidos por servidor municipal designado para tal, de
segunda e sexta-feira das 7:00 às 13:00hs.
7.4. Correrá por conta do fornecedor, qualquer prejuízo causado em decorrência do transporte e
descarregamento.
7.5. As despesas decorrentes da garantia, frete, seguro e demais encargos e tributos competem
exclusivamente ao fornecedor.
7.6. Verificada a não conformidade na entrega dos materiais, o licitante vencedor deverá promover as
correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, providenciando a retirada dos mesmos e o
respectivo reenvio, sem ônus de frete para a Administração, que em caso de recusa estará sujeito às
penalidades previstas nesta Ata de Registro.
7.7. A entrega definitiva, será efetivada logo após a conferência do mesmo pelo fiscal ou comissão nomeada
para tal, desde que em conformidade com as exigências desta Ata.
7.8. A critério exclusivo da Prefeitura Municipal de Maragojipe, poderão ser realizados testes para verificação
da conformidade dos produtos com as especificações constantes desta Ata, e da proposta da Contratada.
7.8.1. Caso sejam consideradas insatisfatórias as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recusa, no
qual se consignarão as desconformidades com as especificações. Nesta hipótese, os materiais serão
rejeitados, devendo ser substituídos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quando se realizarão
novamente as verificações constantes do item 7.8.
7.9. A não substituição do material em desacordo dentro do prazo estipulado, será considerado como não
entregue, estando sujeita à multa conforme prevê esta Ata de Registro.
7.10. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito
desempenho do objeto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da
utilização dos mesmos, dentro do prazo de garantia.
7.11. O recebimento não exclui 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.
7.12. A nota fiscal deverá obrigatoriamente ser entregue junto com os produtos.
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7.13. A garantia do fabricante contra defeitos de fabricação das luminárias de LED deverá ser de no mínimo
05 (cinco) anos, a contar do recebimento definitivo, correndo por sua conta qualquer despesa de fretes para
envio ou retorno da garantia.
CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES
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;
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 – O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de Processo
Administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
10.1.1 – A pedido, quando:
10.1.1.1 – comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou
de força maior;
10.1.1.2 – o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos
preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.
10.1.2 – Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Maragojipe, quando:
10.1.2.1 – não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
10.1.2.2 – perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
10.1.2.3 – por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
10.1.2.4 – não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
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10.1.2.5 – não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de
Registro de Preços;
10.1.2.6 – caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata
de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.
10.1.3 – Automaticamente:
10.1.3.1 – por decurso de prazo de vigência desta Ata;
10.1.3.2 – quando não restarem fornecedores registrados;
10.1.4 – Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento
na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de
registro.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata,
serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro de
Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLÁUSULA XIII – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1 – Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração
Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante,
desde que devidamente comprovada a vantagem.
13.2 – Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da
presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este
indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de
classificação.
13.3 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em
Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.
13.4 – As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, a cem por cento dos
quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – Integram esta Ata, o Edital do Pregão na forma Eletrônica para o Sistema de Registro de Preços N°.
024/2021 e proposta da empresa, classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
14.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal
n° 8.883/94, pelo Decreto Municipal no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis.
Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XV – DO FORO
15.1 – As partes elegem o foro da Comarca do Município de Maragojipe – Bahia, como único competente
para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento
na presença de duas testemunhas abaixo.
Maragojipe – Bahia, 05 de agosto de 2021.
MUNICÍPIO DE MARAGOJIPE
VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
CNPJ.00.226.324/0001-42
MARAJÁ SERAFIM DE SOUZA
EMPRESA DETENTORA DA ATA
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GEORGE ITALO DOS SANTOS AMORIM
GESTOR DA ATA
Testemunhas:

1. _______________________________
Nome:
RG:

2. ______________________________
Nome:
RG:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 024/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 366/2021
REGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº. 024/2021
O Município de Maragojipe, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ:
13.784.384/0001-22, com endereço na Rua Durval de Morais, s/n - Centro – CEP. 44.420-000 – Maragojipe –
Bahia, neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. Valnicio Armede Ribeiro, brasileiro, casado, portador de
RG. 08.886.579-78SSP/BA, inscrito no CPF. 004.015.355-09, residente e domiciliado a Rua Perciliana Alves
de Albergaria, 389 - Cajá, nesta cidade, doravante denominado MUNICÍPIO, e a Empresa: MS COMERCIAL
MERCANTIL EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ. 35.852.210/0001-92, localizada na
Rua Palestina, 12 – Uruguai – CEP. 40.450-570 – Salvador Bahia, neste ato representado pelo Sr. Marcos
Suzarte Damasceno, brasileiro, solteiro, sócio administrador, portador do RG. 912762940-SSP/BA, inscrito
no CPF. 999.068.805-20, 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 Decretos Municipais nºs 053/2013, 224/2016 e 219/2020, e demais normas legais aplicáveis e
considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N°. 024/2021, para REGISTRO
DE PREÇOS, conforme consta do Processo Administrativo Nº 366/2021, firmam a presente Ata de Registro
de Preços, obedecidas as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1 – Através da presente ata ficam registrados os preços para a futura e eventual aquisição parcelada de
materiais de elétricos e correlatos para atender as demandas da iluminação pública do Município de
Maragojipe - Bahia:
GRUPO III - MATERIAIS ELETRICOS
Item

Descrição da Luminária

Braço luminária externa, material: aço carbono, tratamento
superficial: zincagem por imersão a quente, tipo fixação: por
parafuso, diâmetro tubo: 25 mm, comprimento: 1.000 mm,
11 diâmetro furo: 12,7 mm, acessórios: arruela quadrada de 2x2";
pé p,fixar ao poste; par, tipo lâmpada: vapor de sódio de 70w
com reator, aplicação: poste de iluminação pública. Marca:
Olivo.
Braço luminária externa, material: aço carbono, tratamento
Superficial: galvanizado, diâmetro mínimo do tubo:48 mm, altura:
12 p/projeção horizontal de 2.500 mm, Aplicação: poste de
iluminação pública, características adicionais: curvo. Marca:
Olivo.
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE

Valor Unit.

Valor total
R$

CATMAT

Unid.

Quant.

356212

UND

300

30,70

9.210,00

387029

UND

750

219,99

164.992,50

R$

174.202,50

GRUPO V - ESCADAS
Item

Descrição da Luminária

Escada fibra vidro, altura: 4,20 m, quantidade degraus: 23 un,
aplicação: manutenção elétrica, características adicionais: cor
laranja, altura estendida: 7,20 m, capacidade: 120 kg. Marca:
Sintese.
Escada, material: alumínio, tipo: articulada, quantidade degraus:
19 8
un,
características
adicionais:
pés
emborrachados
antiderrapantes, travamento auto. Marca: Mor.
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE

CATMAT

18

Unid.

Quant.

UND

2

Valor Unit.

1.100,00

Valor total
R$
2.200,00

468612
2
395394
R$

UND

650,00
325,00
2.850,00

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 recebimento pela
PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO (válida como ordem de fornecimento), de acordo
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com o disposto na presente Ata e no Edital que a originou, com fornecimento de forma parcelada, 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 – A prorrogação da Ata só poderá ocorrer dentro dos 12 (doze) meses de validade, de acordo com a
existência de saldos e preços praticados se mostrarem vantajosos para a Administração.
2.3 – 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 Maragojipe não será obrigado à adquirir a
quantidade total dos materiais elétricos e correlatos, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de
qualquer espécie à empresa detentora do Registro.
2.3 – Em cada aquisição decorrentes desta Ata, serão observados, quanto ao preço, às cláusulas e
condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico SRP N°. 024/2021, 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 fornecer o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 30 dias corridos, após o prazo
preestabelecido nesta Ata de Registro;
b) incorrer em atraso decorrente de defasagem do fornecimento de qualquer item adjudicado, em relação ao
cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao fornecimento 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 ao fornecimento dos materiais
elétricos e correlatos 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 Rua Geny de Morais, 26 - Centro, nesta cidade, a nota fiscal e/ou fatura do(s)
material(s) entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de
Maragojipe e conter o número do empenho correspondente;
3.3 – Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) material(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e
manter atualizados (durante a validade do registro) os seguintes documentos:
3.3.1 – 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;
3.3.2 – 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;
3.3.3 – 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.
3.3.4 – 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;
3.3.5 - 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 – 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.
3.5 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela
vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
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3.6 – O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação
apresentada no procedimento licitatório.
3.7 – 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.
3.8 - 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 – DO FORNECIMENTO E DO PRAZO
4.1. A entrega ocorrerá de forma provisória do objeto, e deverá ser feita em até 10 (dez) dias úteis, a contar
do recebimento da Nota de Empenho pela licitante vencedora.
4.1.1. A nota de empenho/ordem de fornecimento será enviada para o e-mail informado pela empresa na
proposta de preços, sendo que a empresa licitante terá no máximo 24 horas para confirmar o seu
recebimento (para então iniciar a contagem dos prazos de entrega dos produtos).
4.2. O pedido de prorrogação de prazo para entrega, ou troca de marca dos produtos, somente será
conhecido pelo município, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e solicitado antes de expirar o
prazo de entrega estipulado.
4.3. Os materiais deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme as
quantidades requisitadas, e que serão recebidos/conferidos por servidor municipal designado para tal, de
segunda e sexta-feira das 7:00 às 13:00hs.
4.4. Correrá por conta do fornecedor, qualquer prejuízo causado em decorrência do transporte e
descarregamento.
4.5. As despesas decorrentes da garantia, frete, seguro e demais encargos e tributos competem
exclusivamente ao fornecedor.
4.6. Verificada a não conformidade na entrega dos materiais, o licitante vencedor deverá promover as
correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, providenciando a retirada dos mesmos e o
respectivo reenvio, sem ônus de frete para a Administração, que em caso de recusa estará sujeito às
penalidades previstas nesta Ata de Registro.
4.7. A entrega definitiva, será efetivada logo após a conferência do mesmo pelo fiscal ou comissão nomeada
para tal, desde que em conformidade com as exigências desta Ata de Registro.
4.8. A critério exclusivo da Prefeitura Municipal de Maragojipe, poderão ser realizados testes para verificação
da conformidade dos produtos com as especificações constantes desta Ata, e da proposta da Contratada.
4.8.1. Caso sejam consideradas insatisfatórias as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recusa, no
qual se consignarão as desconformidades com as especificações. Nesta hipótese, os materiais serão
rejeitados, devendo ser substituídos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quando se realizarão
novamente as verificações constantes do item 4.8.
4.9. A não substituição do material em desacordo dentro do prazo estipulado, será considerado como não
entregue, estando sujeita à multa conforme prevê esta Ata de Registro.
4.10. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito
desempenho do objeto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da
utilização dos mesmos, dentro do prazo de garantia.
4.11. O recebimento não exclui 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.
4.12. A nota fiscal deverá obrigatoriamente ser entregue junto com os produtos.
4.13. A garantia do fabricante contra defeitos de fabricação das luminárias de LED deverá ser de no mínimo
05 (cinco) anos, a contar do recebimento definitivo, correndo por sua conta qualquer despesa de fretes para
envio ou retorno da garantia.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
5.1. Exercer a fiscalização da execução do objeto contratado, através da Secretaria de Serviços Públicos do
Município;
5.2. Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre quaisquer irregularidades na execução do objeto
contratado;
5.3. Definir o local de entrega dos materiais e elétricos e repassar a Contratada logo após a assinatura do
contrato para providencias necessárias;
5.4. Acompanhar a entrega dos materiais elétricos, orientando, fiscalizando e intervindo ao seu exclusivo ao
seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento das condições pactuadas;
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5.5. Fornecer informações, dados e diretrizes eventualmente solicitadas pela contratada ou não, necessárias
para a correção do objeto;
5.6. Efetuar o pagamento referente ao objeto do contrato, condicionando-se o pagamento ao fiel cumprimento
das cláusulas contratuais ora ajustadas;
5.7. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
5.8. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA de acordo com os
termos do Edital e seus anexos;
5.9. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais;
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1. Entregar os materiais em conformidade com esta Ata de Registro;
6.2. Proceder a entrega física e técnica dos materiais, objeto da questão, no prazo máximo de 10(dez) dias
uteis, a contar da data da assinatura do contrato e informação do local de entrega, na sede Administrativa do
Município, livre de frete ou quaisquer despesas adicionais.
6.3. Cumprir com os prazos de entrega determinados nesta Ata de Registro;
6.4. Prestar assistência técnica e fornecer garantia das luminárias de LED e demais materiais no que couber,
conforme garantia mínima do fabricante;
6.5. Responsabilizar-se integralmente pela execução do objeto, nos termos da legislação vigente;
6.6. Substituir as luminárias de LED e no que couber os materiais que apresentarem defeitos, durante o
período de garantia contratado, as quais deverão ser reparadas e/ou trocadas sendo que todas as despesas
inerentes a reposição, transporte, estadia do (s) técnico(s) e outras ocorrera(ao) por conta da Contratada, não
cabendo a Prefeitura do Município qualquer ônus;
6.7. Substituir o objeto, em caso de defeito irreparável, no prazo máximo de 10(dez) dias, por outro de igual
modelo ou superior, mantendo, no mínimo, as mesmas características dos bens originalmente fornecidos;
6.8. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidos,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.9. Submeter-se a fiscalização da Contratada, durante a execução do objeto contratada, a qual
acompanhara a entrega dos materiais bem como quando necessário os serviços de assistência técnica;
6.10. As penalidades ou multas pelos órgãos competentes pelo descumprimento das disposições legais que
regem a execução do objeto da presente Ata serão de inteira Responsabilidade da Contratada, devendo, se
for o caso, obter licenças, providenciar pagamento de impostos, taxas e serviços auxiliares;
6.11. Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários;
6.12. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais;
6.13. Demais obrigações e responsabilidades previstas nas legislações pertinentes.
CLÁUSULA VII – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
7.1. A entrega ocorrerá de forma provisória do objeto, e deverá ser feita em até 10 (dez) dias úteis, a contar
do recebimento da Nota de Empenho pela licitante vencedora.
7.1.1. A nota de empenho/ordem de fornecimento será enviada para o e-mail informado pela empresa na
proposta de preços, sendo que a empresa licitante terá no máximo 24 horas para confirmar o seu
recebimento (para então iniciar a contagem dos prazos de entrega dos produtos).
7.2. O pedido de prorrogação de prazo para entrega, ou troca de marca dos produtos, somente será
conhecido pelo município, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e solicitado antes de expirar o
prazo de entrega estipulado.
7.3. Os materiais deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme as
quantidades requisitadas, e que serão recebidos/conferidos por servidor municipal designado para tal, de
segunda e sexta-feira das 7:00 às 13:00hs.
7.4. Correrá por conta do fornecedor, qualquer prejuízo causado em decorrência do transporte e
descarregamento.
7.5. As despesas decorrentes da garantia, frete, seguro e demais encargos e tributos competem
exclusivamente ao fornecedor.
7.6. Verificada a não conformidade na entrega dos materiais, o licitante vencedor deverá promover as
correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, providenciando a retirada dos mesmos e o
respectivo reenvio, sem ônus de frete para a Administração, que em caso de recusa estará sujeito às
penalidades previstas nesta Ata de Registro.
7.7. A entrega definitiva, será efetivada logo após a conferência do mesmo pelo fiscal ou comissão nomeada
para tal, desde que em conformidade com as exigências desta Ata.
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7.8. A critério exclusivo da Prefeitura Municipal de Maragojipe, poderão ser realizados testes para verificação
da conformidade dos produtos com as especificações constantes desta Ata, e da proposta da Contratada.
7.8.1. Caso sejam consideradas insatisfatórias as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recusa, no
qual se consignarão as desconformidades com as especificações. Nesta hipótese, os materiais serão
rejeitados, devendo ser substituídos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quando se realizarão
novamente as verificações constantes do item 7.8.
7.9. A não substituição do material em desacordo dentro do prazo estipulado, será considerado como não
entregue, estando sujeita à multa conforme prevê esta Ata de Registro.
7.10. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito
desempenho do objeto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da
utilização dos mesmos, dentro do prazo de garantia.
7.11. O recebimento não exclui 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.
7.12. A nota fiscal deverá obrigatoriamente ser entregue junto com os produtos.
7.13. A garantia do fabricante contra defeitos de fabricação das luminárias de LED deverá ser de no mínimo
05 (cinco) anos, a contar do recebimento definitivo, correndo por sua conta qualquer despesa de fretes para
envio ou retorno da garantia.
CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES
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;
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.
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CLÁUSULA X – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1 – O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de Processo
Administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
10.1.1 – A pedido, quando:
10.1.1.1 – comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou
de força maior;
10.1.1.2 – o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos
preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.
10.1.2 – Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Maragojipe, quando:
10.1.2.1 – não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
10.1.2.2 – perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
10.1.2.3 – por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
10.1.2.4 – não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
10.1.2.5 – não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de
Registro de Preços;
10.1.2.6 – caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata
de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.
10.1.3 – Automaticamente:
10.1.3.1 – por decurso de prazo de vigência desta Ata;
10.1.3.2 – quando não restarem fornecedores registrados;
10.1.4 – Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento
na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de
registro.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata,
serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro de
Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLÁUSULA XIII – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1 – Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração
Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante,
desde que devidamente comprovada a vantagem.
13.2 – Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da
presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este
indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de
classificação.
13.3 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em
Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.
13.4 – As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, a cem por cento dos
quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – Integram esta Ata, o Edital do Pregão na forma Eletrônica para o Sistema de Registro de Preços N°.
024/2021 e proposta da empresa, classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
14.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal
n° 8.883/94, pelo Decreto Municipal no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis.
Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XV – DO FORO
15.1 – As partes elegem o foro da Comarca do Município de Maragojipe – Bahia, como único competente
para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento
na presença de duas testemunhas abaixo.
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Maragojipe – Bahia, 05 de agosto de 2021.
MUNICÍPIO DE MARAGOJIPE
VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

MS COMERCIAL MERCANTIL EIRELI
CNPJ. 25.852.210/0001-82
MARCOS SUZARTE DAMASCENO
EMPRESA DETENTORA DA ATA

GEORGE ITALO DOS SANTOS AMORIM
GESTOR DA ATA
Testemunhas:

1. _______________________________
Nome:
RG:

2. ______________________________
Nome:
RG:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 025/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 366/2021
REGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº. 024/2021
O Município de Maragojipe, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ:
13.784.384/0001-22, com endereço na Rua Durval de Morais, s/n - Centro – CEP. 44.420-000 – Maragojipe –
Bahia, neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. Valnicio Armede Ribeiro, brasileiro, casado, portador de
RG. 08.886.579-78SSP/BA, inscrito no CPF. 004.015.355-09, residente e domiciliado a Rua Perciliana Alves
de Albergaria, 389 - Cajá, nesta cidade, doravante denominado MUNICÍPIO, e a Empresa: EZ TECHS
IMPORTADORA, EXPORTADORA E REMPRESENTAÇÕES EIRELI-EPP, pessoa jurídica de direito privado
inscrito no CNPJ. 09.473.928/0001-68, localizada na Avenida Paulo de Frontin, 689 – Rio comprido – CEP.
20.261-241 – Rio de Janeiro – RJ, neste ato representado pelo Sr. Cristiano Leitão da Cunha Duvivier,
brasileiro, casado, sócio administrador, portador do RG. 109.632.09-1 IFP/RJ, inscrito no CPF. 075.497.81761, 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
Decretos Municipais nºs 053/2013, 224/2016 e 219/2020, e demais normas legais aplicáveis e considerando o
resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N°. 024/2021, para REGISTRO DE PREÇOS,
conforme consta do Processo Administrativo Nº 366/2021, firmam a presente Ata de Registro de Preços,
obedecidas as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1 – Através da presente ata ficam registrados os preços para a futura e eventual aquisição parcelada de
materiais de elétricos e correlatos para atender as demandas da iluminação pública do Município de
Maragojipe - Bahia:
GRUPO VII - MATERIAIS ELETRICOS (LUMINÁRIAS PÚBLICAS)
Item

Descrição da Luminária

Luminária, tipo: pública, material corpo: alumínio injetado alta
pressão, tipo Lâmpada: led, cor: luz branca frio, características
27
adicionais: voltagem lâmpada bivolt, potência Nominal
lâmpada:80 w. Marca: RG.
Luminária, tipo: pública, material corpo: alumínio injetado alta
pressão, tipo Lâmpada: led, cor: luz branca frio, características
28
adicionais: voltagem lâmpada bivolt, potência nominal
lâmpada:100 w. Marca: RG.
Luminária, tipo: pública, material corpo: alumínio injetado alta
pressão, tipo Lâmpada: led, cor: luz branca frio, características
29
adicionais: voltagem lâmpada bivolt, potência nominal
lâmpada:150 w. Marca: RG.
Luminária, tipo: spot, material corpo: alumínio, formato: oval,
quantidade lâmpadas: 1 un, tipo soquete: e-27, tensão nominal:
30
bivolt v, acabamento superficial corpo: pintura em epóxi. Marca:
Bella.
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE

Valor Unit.

Valor total
R$

CATMAT

Unid.

Quant.

472020

UND

250

223,40

55.850,00

467325

UND

250

223,40

55.850,00

475596

UND

250

324,32

81.080,00

452685

UND

300

150,00

1.650,00

R$

194.430,00

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 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, com fornecimento de forma parcelada, 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 – A prorrogação da Ata só poderá ocorrer dentro dos 12 (doze) meses de validade, de acordo com a
existência de saldos e preços praticados se mostrarem vantajosos para a Administração.
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2.3 – 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 Maragojipe não será obrigado à adquirir a
quantidade total dos materiais elétricos e correlatos, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de
qualquer espécie à empresa detentora do Registro.
2.3 – Em cada aquisição decorrentes desta Ata, serão observados, quanto ao preço, às cláusulas e
condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico SRP N°. 024/2021, 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 fornecer o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 30 dias corridos, após o prazo
preestabelecido nesta Ata de Registro;
b) incorrer em atraso decorrente de defasagem do fornecimento de qualquer item adjudicado, em relação ao
cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao fornecimento 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 ao fornecimento dos materiais
elétricos e correlatos 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 Rua Geny de Morais, 26 - Centro, nesta cidade, a nota fiscal e/ou fatura do(s)
material(s) entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de
Maragojipe e conter o número do empenho correspondente;
3.3 – Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) material(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e
manter atualizados (durante a validade do registro) os seguintes documentos:
3.3.1 – 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;
3.3.2 – 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;
3.3.3 – 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.
3.3.4 – 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;
3.3.5 - 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 – 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.
3.5 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela
vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.6 – O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação
apresentada no procedimento licitatório.
3.7 – 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.
3.8 - 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 – DO FORNECIMENTO E DO PRAZO
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4.1. A entrega ocorrerá de forma provisória do objeto, e deverá ser feita em até 10 (dez) dias úteis, a contar
do recebimento da Nota de Empenho pela licitante vencedora.
4.1.1. A nota de empenho/ordem de fornecimento será enviada para o e-mail informado pela empresa na
proposta de preços, sendo que a empresa licitante terá no máximo 24 horas para confirmar o seu
recebimento (para então iniciar a contagem dos prazos de entrega dos produtos).
4.2. O pedido de prorrogação de prazo para entrega, ou troca de marca dos produtos, somente será
conhecido pelo município, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e solicitado antes de expirar o
prazo de entrega estipulado.
4.3. Os materiais deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme as
quantidades requisitadas, e que serão recebidos/conferidos por servidor municipal designado para tal, de
segunda e sexta-feira das 7:00 às 13:00hs.
4.4. Correrá por conta do fornecedor, qualquer prejuízo causado em decorrência do transporte e
descarregamento.
4.5. As despesas decorrentes da garantia, frete, seguro e demais encargos e tributos competem
exclusivamente ao fornecedor.
4.6. Verificada a não conformidade na entrega dos materiais, o licitante vencedor deverá promover as
correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, providenciando a retirada dos mesmos e o
respectivo reenvio, sem ônus de frete para a Administração, que em caso de recusa estará sujeito às
penalidades previstas nesta Ata de Registro.
4.7. A entrega definitiva, será efetivada logo após a conferência do mesmo pelo fiscal ou comissão nomeada
para tal, desde que em conformidade com as exigências desta Ata de Registro.
4.8. A critério exclusivo da Prefeitura Municipal de Maragojipe, poderão ser realizados testes para verificação
da conformidade dos produtos com as especificações constantes desta Ata, e da proposta da Contratada.
4.8.1. Caso sejam consideradas insatisfatórias as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recusa, no
qual se consignarão as desconformidades com as especificações. Nesta hipótese, os materiais serão
rejeitados, devendo ser substituídos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quando se realizarão
novamente as verificações constantes do item 4.8.
4.9. A não substituição do material em desacordo dentro do prazo estipulado, será considerado como não
entregue, estando sujeita à multa conforme prevê esta Ata de Registro.
4.10. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito
desempenho do objeto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da
utilização dos mesmos, dentro do prazo de garantia.
4.11. O recebimento não exclui 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.
4.12. A nota fiscal deverá obrigatoriamente ser entregue junto com os produtos.
4.13. A garantia do fabricante contra defeitos de fabricação das luminárias de LED deverá ser de no mínimo
05 (cinco) anos, a contar do recebimento definitivo, correndo por sua conta qualquer despesa de fretes para
envio ou retorno da garantia.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
5.1. Exercer a fiscalização da execução do objeto contratado, através da Secretaria de Serviços Públicos do
Município;
5.2. Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre quaisquer irregularidades na execução do objeto
contratado;
5.3. Definir o local de entrega dos materiais e elétricos e repassar a Contratada logo após a assinatura do
contrato para providencias necessárias;
5.4. Acompanhar a entrega dos materiais elétricos, orientando, fiscalizando e intervindo ao seu exclusivo ao
seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento das condições pactuadas;
5.5. Fornecer informações, dados e diretrizes eventualmente solicitadas pela contratada ou não, necessárias
para a correção do objeto;
5.6. Efetuar o pagamento referente ao objeto do contrato, condicionando-se o pagamento ao fiel cumprimento
das cláusulas contratuais ora ajustadas;
5.7. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
5.8. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA de acordo com os
termos do Edital e seus anexos;
5.9. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais;
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CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1. Entregar os materiais em conformidade com esta Ata de Registro;
6.2. Proceder a entrega física e técnica dos materiais, objeto da questão, no prazo máximo de 10(dez) dias
uteis, a contar da data da assinatura do contrato e informação do local de entrega, na sede Administrativa do
Município, livre de frete ou quaisquer despesas adicionais.
6.3. Cumprir com os prazos de entrega determinados nesta Ata de Registro;
6.4. Prestar assistência técnica e fornecer garantia das luminárias de LED e demais materiais no que couber,
conforme garantia mínima do fabricante;
6.5. Responsabilizar-se integralmente pela execução do objeto, nos termos da legislação vigente;
6.6. Substituir as luminárias de LED e no que couber os materiais que apresentarem defeitos, durante o
período de garantia contratado, as quais deverão ser reparadas e/ou trocadas sendo que todas as despesas
inerentes a reposição, transporte, estadia do (s) técnico(s) e outras ocorrera(ao) por conta da Contratada, não
cabendo a Prefeitura do Município qualquer ônus;
6.7. Substituir o objeto, em caso de defeito irreparável, no prazo máximo de 10(dez) dias, por outro de igual
modelo ou superior, mantendo, no mínimo, as mesmas características dos bens originalmente fornecidos;
6.8. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidos,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.9. Submeter-se a fiscalização da Contratada, durante a execução do objeto contratada, a qual
acompanhara a entrega dos materiais bem como quando necessário os serviços de assistência técnica;
6.10. As penalidades ou multas pelos órgãos competentes pelo descumprimento das disposições legais que
regem a execução do objeto da presente Ata serão de inteira Responsabilidade da Contratada, devendo, se
for o caso, obter licenças, providenciar pagamento de impostos, taxas e serviços auxiliares;
6.11. Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários;
6.12. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais;
6.13. Demais obrigações e responsabilidades previstas nas legislações pertinentes.
CLÁUSULA VII – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
7.1. A entrega ocorrerá de forma provisória do objeto, e deverá ser feita em até 10 (dez) dias úteis, a contar
do recebimento da Nota de Empenho pela licitante vencedora.
7.1.1. A nota de empenho/ordem de fornecimento será enviada para o e-mail informado pela empresa na
proposta de preços, sendo que a empresa licitante terá no máximo 24 horas para confirmar o seu
recebimento (para então iniciar a contagem dos prazos de entrega dos produtos).
7.2. O pedido de prorrogação de prazo para entrega, ou troca de marca dos produtos, somente será
conhecido pelo município, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e solicitado antes de expirar o
prazo de entrega estipulado.
7.3. Os materiais deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme as
quantidades requisitadas, e que serão recebidos/conferidos por servidor municipal designado para tal, de
segunda e sexta-feira das 7:00 às 13:00hs.
7.4. Correrá por conta do fornecedor, qualquer prejuízo causado em decorrência do transporte e
descarregamento.
7.5. As despesas decorrentes da garantia, frete, seguro e demais encargos e tributos competem
exclusivamente ao fornecedor.
7.6. Verificada a não conformidade na entrega dos materiais, o licitante vencedor deverá promover as
correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, providenciando a retirada dos mesmos e o
respectivo reenvio, sem ônus de frete para a Administração, que em caso de recusa estará sujeito às
penalidades previstas nesta Ata de Registro.
7.7. A entrega definitiva, será efetivada logo após a conferência do mesmo pelo fiscal ou comissão nomeada
para tal, desde que em conformidade com as exigências desta Ata.
7.8. A critério exclusivo da Prefeitura Municipal de Maragojipe, poderão ser realizados testes para verificação
da conformidade dos produtos com as especificações constantes desta Ata, e da proposta da Contratada.
7.8.1. Caso sejam consideradas insatisfatórias as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recusa, no
qual se consignarão as desconformidades com as especificações. Nesta hipótese, os materiais serão
rejeitados, devendo ser substituídos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quando se realizarão
novamente as verificações constantes do item 7.8.
7.9. A não substituição do material em desacordo dentro do prazo estipulado, será considerado como não
entregue, estando sujeita à multa conforme prevê esta Ata de Registro.
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7.10. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito
desempenho do objeto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da
utilização dos mesmos, dentro do prazo de garantia.
7.11. O recebimento não exclui 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.
7.12. A nota fiscal deverá obrigatoriamente ser entregue junto com os produtos.
7.13. A garantia do fabricante contra defeitos de fabricação das luminárias de LED deverá ser de no mínimo
05 (cinco) anos, a contar do recebimento definitivo, correndo por sua conta qualquer despesa de fretes para
envio ou retorno da garantia.
CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES
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;
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 – O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de Processo
Administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
10.1.1 – A pedido, quando:
10.1.1.1 – comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou
de força maior;
10.1.1.2 – o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos
preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.
Rua Geny de Morais, 26 – Centro – CEP. 44.420-000 - Fone: (75) 3526 -1411 - Maragojipe – Bahia

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1Y5NIZIEQ6ROLZSZMBQRVQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

5

Maragogipe

Sexta-feira
6 de Agosto de 2021
41 - Ano - Nº 3486

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
GABINETE DO PREFEITO
10.1.2 – Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Maragojipe, quando:
10.1.2.1 – não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
10.1.2.2 – perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
10.1.2.3 – por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
10.1.2.4 – não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
10.1.2.5 – não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de
Registro de Preços;
10.1.2.6 – caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata
de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.
10.1.3 – Automaticamente:
10.1.3.1 – por decurso de prazo de vigência desta Ata;
10.1.3.2 – quando não restarem fornecedores registrados;
10.1.4 – Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento
na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de
registro.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata,
serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro de
Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLÁUSULA XIII – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1 – Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração
Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante,
desde que devidamente comprovada a vantagem.
13.2 – Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da
presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este
indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de
classificação.
13.3 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em
Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.
13.4 – As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, a cem por cento dos
quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – Integram esta Ata, o Edital do Pregão na forma Eletrônica para o Sistema de Registro de Preços N°.
024/2021 e proposta da empresa, classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
14.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal
n° 8.883/94, pelo Decreto Municipal no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis.
Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XV – DO FORO
15.1 – As partes elegem o foro da Comarca do Município de Maragojipe – Bahia, como único competente
para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento
na presença de duas testemunhas abaixo.

Maragojipe – Bahia, 05 de agosto de 2021.
MUNICÍPIO DE MARAGOJIPE
VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
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E Z TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI -EPP
CNPJ. 09.473.928/0001-68
CRISTIANO LEITÃO DA CUNHA DUVIVIER
EMPRESA DETENTORA DA ATA

GEORGE ITALO DOS SANTOS AMORIM
GESTOR DA ATA
Testemunhas:

1. _______________________________
Nome:
RG:

2. ______________________________
Nome:
RG:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 026/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 366/2021
REGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº. 024/2021
O Município de Maragojipe, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ:
13.784.384/0001-22, com endereço na Rua Durval de Morais, s/n - Centro – CEP. 44.420-000 – Maragojipe –
Bahia, neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. Valnicio Armede Ribeiro, brasileiro, casado, portador de
RG. 08.886.579-78SSP/BA, inscrito no CPF. 004.015.355-09, residente e domiciliado a Rua Perciliana Alves
de Albergaria, 389 - Cajá, nesta cidade, doravante denominado MUNICÍPIO, e a Empresa: MULTILUZ
COMERCIAL EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ. 31.128.170/0001-80, localizada na
Rua Santa Marta, 151 – Bela Vista – CEP. 88.135-546 - Palhoça – SC, neste ato representado pelo Sr. Jose
Alencar da Silva Neske, brasileiro, casado, sócio administrador, portador do RG. 1.162.494-SSP/SC, inscrito
no CPF. 416.530.339-91, 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 Decretos Municipais nºs 053/2013, 224/2016 e 219/2020, e demais normas legais aplicáveis e
considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N°. 024/2021, para REGISTRO
DE PREÇOS, conforme consta do Processo Administrativo Nº 366/2021, firmam a presente Ata de Registro
de Preços, obedecidas as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1 – Através da presente ata ficam registrados os preços para a futura e eventual aquisição parcelada de
materiais de elétricos e correlatos para atender as demandas da iluminação pública do Município de
Maragojipe - Bahia:
GRUPO VIII - MATERIAIS ELETRICOS (LÂMPADAS)
Item

31

32

33

34

35

36

Descrição da Luminária
Reator lâmpada vapor metálico, tipo uso: externo, potência
nominal lâmpada: 400 w, tensão nominal: 220 v, frequência
nominal: 60 hz, fator potência: > ou = 0,96, características
adicionais: ignitor e capacitor incorporados; pico tensão 3,5, tipo
descarga: alta pressão, normas técnicas: nbr 14305, variação
temperatura: max. 90 °c. Marca: Goodlux.
Reator lâmpada vapor metálico, tipo uso: externo, potência
nominal lâmpada: 250 w, tensão nominal: 220 v, frequência
nominal: 60 hz, fator potência: > ou = 0,96, características
adicionais: ignitor e capacitor incorporados; pico tensão 3,5, tipo
descarga: alta pressão, normas técnicas: nbr 14305, variação
temperatura: max. 90 °c. Marca: Goodlux.
Reator lâmpada vapor metálico, tipo uso: externo, potência
nominal lâmpada: 150 w, tensão nominal: 220 v, frequência
nominal: 60 hz, fator potência: > ou = 0,96, características
adicionais: ignitor e capacitor incorporados; pico tensão 3,5, tipo
descarga: alta pressão, normas técnicas: nbr 14305, variação
temperatura: max. 90 °c. Marca: Goodlux.
Reator lâmpada vapor metálico, tipo uso: externo, potência
nominal lâmpada: 1 x 70 w, tensão nominal: 220 v, frequência
nominal: 60 hz, fator potência: 0,96, características adicionais:
com ignitor, tipo descarga: alta pressão, normas técnicas: nbr
14305. Marca: Goodlux.
Reator lâmpada vapor sódio, tipo uso: interno, potência nominal
lâmpada: 400 w, fator potência: 0,94, características adicionais:
selo procel, nº registro INMETRO 1551,2013, tipo:
termomagnético, temperatura máx.oper.enrolam.reator (tw): 130
°c, perda elétrica máxima: 32 w. Marca: Goodlux.
Reator lâmpada vapor sódio, tipo uso: interno, potência nominal
lâmpada: 250 w, fator potência: 0,94, características adicionais:
selo procel, nº registro INMETRO 1551,2013, tipo:
termomagnético, temperatura máx.oper.enrolam.reator (tw): 130
°c, perda elétrica máxima: 24 w. Marca: Goodlux.

Valor Unit.

Valor total
R$

CATMAT

Unid.

Quant.

433618

UND

200

83,70

16.740,00

433616

UND

200

62,30

12.460,00

433617

UND

200

48,40

9.680,00

404011

UND

200

46,30

9.260,00

429365

UND

200

73,84

14.768,00

429364

UND

200

57,00

11.400,00
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Reator lâmpada vapor sódio, tipo uso: interno, potência nominal
lâmpada: 150 w, fator potência: 0,94, características adicionais:
37 selo procel, nº registro INMETRO 1551,2013, tipo:
termomagnético, temperatura máx.oper.enrolam.reator (tw): 130
°c, perda elétrica máxima: 18 w. Marca: Goodlux.
Reator ignitor, aplicação: lâmpada vapor sódio, tipo uso: externo,
38 potência nominal lâmpada: 70 w, tensão nominal: 220 v,
frequência nominal: 60 hz, tipo: s-51. Marca: Goodlux.
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE

429366

UND

200

45,00

9.000,00

282016

UND

200

44,00

8.800,00

R$

92.108,00

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 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, com fornecimento de forma parcelada, 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 – A prorrogação da Ata só poderá ocorrer dentro dos 12 (doze) meses de validade, de acordo com a
existência de saldos e preços praticados se mostrarem vantajosos para a Administração.
2.3 – 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 Maragojipe não será obrigado à adquirir a
quantidade total dos materiais elétricos e correlatos, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de
qualquer espécie à empresa detentora do Registro.
2.3 – Em cada aquisição decorrentes desta Ata, serão observados, quanto ao preço, às cláusulas e
condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico SRP N°. 024/2021, 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 fornecer o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 30 dias corridos, após o prazo
preestabelecido nesta Ata de Registro;
b) incorrer em atraso decorrente de defasagem do fornecimento de qualquer item adjudicado, em relação ao
cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao fornecimento 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 ao fornecimento dos materiais
elétricos e correlatos 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 Rua Geny de Morais, 26 - Centro, nesta cidade, a nota fiscal e/ou fatura do(s)
material(s) entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de
Maragojipe e conter o número do empenho correspondente;
3.3 – Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) material(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e
manter atualizados (durante a validade do registro) os seguintes documentos:
3.3.1 – 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;
3.3.2 – 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;
3.3.3 – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
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3.3.4 – 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;
3.3.5 - 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 – 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.
3.5 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela
vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.6 – O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação
apresentada no procedimento licitatório.
3.7 – 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.
3.8 - 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 – DO FORNECIMENTO E DO PRAZO
4.1. A entrega ocorrerá de forma provisória do objeto, e deverá ser feita em até 10 (dez) dias úteis, a contar
do recebimento da Nota de Empenho pela licitante vencedora.
4.1.1. A nota de empenho/ordem de fornecimento será enviada para o e-mail informado pela empresa na
proposta de preços, sendo que a empresa licitante terá no máximo 24 horas para confirmar o seu
recebimento (para então iniciar a contagem dos prazos de entrega dos produtos).
4.2. O pedido de prorrogação de prazo para entrega, ou troca de marca dos produtos, somente será
conhecido pelo município, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e solicitado antes de expirar o
prazo de entrega estipulado.
4.3. Os materiais deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme as
quantidades requisitadas, e que serão recebidos/conferidos por servidor municipal designado para tal, de
segunda e sexta-feira das 7:00 às 13:00hs.
4.4. Correrá por conta do fornecedor, qualquer prejuízo causado em decorrência do transporte e
descarregamento.
4.5. As despesas decorrentes da garantia, frete, seguro e demais encargos e tributos competem
exclusivamente ao fornecedor.
4.6. Verificada a não conformidade na entrega dos materiais, o licitante vencedor deverá promover as
correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, providenciando a retirada dos mesmos e o
respectivo reenvio, sem ônus de frete para a Administração, que em caso de recusa estará sujeito às
penalidades previstas nesta Ata de Registro.
4.7. A entrega definitiva, será efetivada logo após a conferência do mesmo pelo fiscal ou comissão nomeada
para tal, desde que em conformidade com as exigências desta Ata de Registro.
4.8. A critério exclusivo da Prefeitura Municipal de Maragojipe, poderão ser realizados testes para verificação
da conformidade dos produtos com as especificações constantes desta Ata, e da proposta da Contratada.
4.8.1. Caso sejam consideradas insatisfatórias as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recusa, no
qual se consignarão as desconformidades com as especificações. Nesta hipótese, os materiais serão
rejeitados, devendo ser substituídos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quando se realizarão
novamente as verificações constantes do item 4.8.
4.9. A não substituição do material em desacordo dentro do prazo estipulado, será considerado como não
entregue, estando sujeita à multa conforme prevê esta Ata de Registro.
4.10. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito
desempenho do objeto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da
utilização dos mesmos, dentro do prazo de garantia.
4.11. O recebimento não exclui 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.
4.12. A nota fiscal deverá obrigatoriamente ser entregue junto com os produtos.
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4.13. A garantia do fabricante contra defeitos de fabricação das luminárias de LED deverá ser de no mínimo
05 (cinco) anos, a contar do recebimento definitivo, correndo por sua conta qualquer despesa de fretes para
envio ou retorno da garantia.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
5.1. Exercer a fiscalização da execução do objeto contratado, através da Secretaria de Serviços Públicos do
Município;
5.2. Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre quaisquer irregularidades na execução do objeto
contratado;
5.3. Definir o local de entrega dos materiais e elétricos e repassar a Contratada logo após a assinatura do
contrato para providencias necessárias;
5.4. Acompanhar a entrega dos materiais elétricos, orientando, fiscalizando e intervindo ao seu exclusivo ao
seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento das condições pactuadas;
5.5. Fornecer informações, dados e diretrizes eventualmente solicitadas pela contratada ou não, necessárias
para a correção do objeto;
5.6. Efetuar o pagamento referente ao objeto do contrato, condicionando-se o pagamento ao fiel cumprimento
das cláusulas contratuais ora ajustadas;
5.7. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
5.8. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA de acordo com os
termos do Edital e seus anexos;
5.9. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais;
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1. Entregar os materiais em conformidade com esta Ata de Registro;
6.2. Proceder a entrega física e técnica dos materiais, objeto da questão, no prazo máximo de 10(dez) dias
uteis, a contar da data da assinatura do contrato e informação do local de entrega, na sede Administrativa do
Município, livre de frete ou quaisquer despesas adicionais.
6.3. Cumprir com os prazos de entrega determinados nesta Ata de Registro;
6.4. Prestar assistência técnica e fornecer garantia das luminárias de LED e demais materiais no que couber,
conforme garantia mínima do fabricante;
6.5. Responsabilizar-se integralmente pela execução do objeto, nos termos da legislação vigente;
6.6. Substituir as luminárias de LED e no que couber os materiais que apresentarem defeitos, durante o
período de garantia contratado, as quais deverão ser reparadas e/ou trocadas sendo que todas as despesas
inerentes a reposição, transporte, estadia do (s) técnico(s) e outras ocorrera(ao) por conta da Contratada, não
cabendo a Prefeitura do Município qualquer ônus;
6.7. Substituir o objeto, em caso de defeito irreparável, no prazo máximo de 10(dez) dias, por outro de igual
modelo ou superior, mantendo, no mínimo, as mesmas características dos bens originalmente fornecidos;
6.8. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidos,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.9. Submeter-se a fiscalização da Contratada, durante a execução do objeto contratada, a qual
acompanhara a entrega dos materiais bem como quando necessário os serviços de assistência técnica;
6.10. As penalidades ou multas pelos órgãos competentes pelo descumprimento das disposições legais que
regem a execução do objeto da presente Ata serão de inteira Responsabilidade da Contratada, devendo, se
for o caso, obter licenças, providenciar pagamento de impostos, taxas e serviços auxiliares;
6.11. Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários;
6.12. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais;
6.13. Demais obrigações e responsabilidades previstas nas legislações pertinentes.
CLÁUSULA VII – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
7.1. A entrega ocorrerá de forma provisória do objeto, e deverá ser feita em até 10 (dez) dias úteis, a contar
do recebimento da Nota de Empenho pela licitante vencedora.
7.1.1. A nota de empenho/ordem de fornecimento será enviada para o e-mail informado pela empresa na
proposta de preços, sendo que a empresa licitante terá no máximo 24 horas para confirmar o seu
recebimento (para então iniciar a contagem dos prazos de entrega dos produtos).
7.2. O pedido de prorrogação de prazo para entrega, ou troca de marca dos produtos, somente será
conhecido pelo município, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e solicitado antes de expirar o
prazo de entrega estipulado.
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7.3. Os materiais deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme as
quantidades requisitadas, e que serão recebidos/conferidos por servidor municipal designado para tal, de
segunda e sexta-feira das 7:00 às 13:00hs.
7.4. Correrá por conta do fornecedor, qualquer prejuízo causado em decorrência do transporte e
descarregamento.
7.5. As despesas decorrentes da garantia, frete, seguro e demais encargos e tributos competem
exclusivamente ao fornecedor.
7.6. Verificada a não conformidade na entrega dos materiais, o licitante vencedor deverá promover as
correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, providenciando a retirada dos mesmos e o
respectivo reenvio, sem ônus de frete para a Administração, que em caso de recusa estará sujeito às
penalidades previstas nesta Ata de Registro.
7.7. A entrega definitiva, será efetivada logo após a conferência do mesmo pelo fiscal ou comissão nomeada
para tal, desde que em conformidade com as exigências desta Ata.
7.8. A critério exclusivo da Prefeitura Municipal de Maragojipe, poderão ser realizados testes para verificação
da conformidade dos produtos com as especificações constantes desta Ata, e da proposta da Contratada.
7.8.1. Caso sejam consideradas insatisfatórias as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recusa, no
qual se consignarão as desconformidades com as especificações. Nesta hipótese, os materiais serão
rejeitados, devendo ser substituídos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quando se realizarão
novamente as verificações constantes do item 7.8.
7.9. A não substituição do material em desacordo dentro do prazo estipulado, será considerado como não
entregue, estando sujeita à multa conforme prevê esta Ata de Registro.
7.10. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito
desempenho do objeto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da
utilização dos mesmos, dentro do prazo de garantia.
7.11. O recebimento não exclui 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.
7.12. A nota fiscal deverá obrigatoriamente ser entregue junto com os produtos.
7.13. A garantia do fabricante contra defeitos de fabricação das luminárias de LED deverá ser de no mínimo
05 (cinco) anos, a contar do recebimento definitivo, correndo por sua conta qualquer despesa de fretes para
envio ou retorno da garantia.
CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES
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;
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
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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 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 – O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de Processo
Administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
10.1.1 – A pedido, quando:
10.1.1.1 – comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou
de força maior;
10.1.1.2 – o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos
preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.
10.1.2 – Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Maragojipe, quando:
10.1.2.1 – não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
10.1.2.2 – perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
10.1.2.3 – por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
10.1.2.4 – não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
10.1.2.5 – não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de
Registro de Preços;
10.1.2.6 – caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata
de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.
10.1.3 – Automaticamente:
10.1.3.1 – por decurso de prazo de vigência desta Ata;
10.1.3.2 – quando não restarem fornecedores registrados;
10.1.4 – Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento
na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de
registro.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata,
serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro de
Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLÁUSULA XIII – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1 – Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração
Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante,
desde que devidamente comprovada a vantagem.
13.2 – Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da
presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este
indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de
classificação.
13.3 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em
Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.
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13.4 – As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, a cem por cento dos
quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – Integram esta Ata, o Edital do Pregão na forma Eletrônica para o Sistema de Registro de Preços N°.
024/2021 e proposta da empresa, classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
14.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal
n° 8.883/94, pelo Decreto Municipal no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis.
Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XV – DO FORO
15.1 – As partes elegem o foro da Comarca do Município de Maragojipe – Bahia, como único competente
para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento
na presença de duas testemunhas abaixo.

Maragojipe – Bahia, 05 de agosto de 2021.
MUNICÍPIO DE MARAGOJIPE
VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

MULTILUZ COMERCIAL EIRELI
CNPJ.31.128.170/0001-80
JOSE ALENCAR DA SILVA NESKE
EMPRESA DETENTORA DA ATA

GEORGE ITALO DOS SANTOS AMORIM
GESTOR DA ATA
Testemunhas:

1. _______________________________
Nome:
RG:

2. ______________________________
Nome:
RG:
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