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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
GABINETE DO PREFEITO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 005/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 863/2021
PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº. 052/2021
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:A & R MERCANTIL LTDA,pessoa jurídica de direito privado, inscrito no
CNPJ. 19.000.123/0001-50, localizada na Rua do Uruguaí, 75 - 1° Andar – Sala 08 - Uruguai – CEP.
40.450-211 – Município de Salvador – Bahia, neste ato representado pelo Sr. Augusto Emmanuel
Pereira Sales, brasileiro, solteiro, sócio administrador, portador do RG.09971743-31 SSP/BA, inscrito
no CPF. 020.481.565-76, 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°.
052/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo AdministrativoNº.863/2021,
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 de EPIs,
EPCs, Lixeiras e correlatos para atender as necessidades das demandas operacionais das Secretarias
do Município de Maragojipe – Bahia:
ITEM

MATERIAL/SERVIÇO

03

Botina de Couro, sem biqueira com elástico. Botina de
segurança.
Cabedal
confeccionado
em
vaqueta
hidrofugada preta, sendo dorso com forro em não tecido e
espuma em PU. Forração do cano em poliéster dublado
com manta. Sistema de calce rápido, com elásticos laterais.
O forro da gáspea, deve ser em não tecido, com bico
plástico. Palmilha de montagem, sintética em não tecido
costurada, pelo sistema strobel e a palmilha de conforto em
EVA com tratamento antimicrobiano, sem biqueira de aço.
Solado, deve ser em duas camadas de poliuretano (PU)
bidensidade expandido, injetado diretamente no cabedal,
sendo a 1º camada (entressola) a que proporciona maior
conforto, já a 2º deverá resistir a objetos cortantes,
perfurantes e abrasão, antiderrapante. Embalagem
Individual com 01 (um) parJ Numeração a definir. MARCA:
CARTOOM.

CATMAT

UNID.

480011

PAR

QUANT.

UNITARIO

VALOR TOTAL

300

53,50

16.050,00

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.
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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, 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°. 052/2021, 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 de
material, 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 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(is) 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(is) 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;
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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 10 (dez) dias, 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, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos materiais.
4.3 - Todo e qualquer fornecimento de materiais 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 nesta Ata.
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 aqui
estabelecidos e na 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.
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.
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5.8. Serão considerados para efeito de pagamento os materiais efetivamente entregues pela
Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1 – Fornecer o objeto desta Ata nas especificações contidas no Item 01;
6.2 – Assumir toda responsabilidade, com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais
ou quaisquer outros decorrentes da execução desta Ata, 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 Ata, 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 desta Ata, 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.
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 fora do estabelecido nesta Ata, 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
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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:
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;
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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°. 052/2021 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 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, 13 de janeiro de 2022.

MUNICÍPIO DE MARAGOJIPE
VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
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A & R MERCANTIL LTDA
CNPJ. 19.000.123/0001-50
AUGUSTO EMMANUEL PEREIRA SALES
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. 018/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 863/2021
PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº. 052/2021
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:AARO COMERCIO, DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI,
pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ.02.566.043/0001-64, localizado na Rua José
Claudino Barbosa, 157 – Afonso Pena – CEP. 83.040-450 – Município de São José dos Pinhais –
Paraná, neste ato representado pelo Sr. Adilson Adão Ribas de Oliveira, brasileiro, casado, sócio
administrador, portador do RG. 3.503.988-0 SSP/PR, inscrito no CPF. 510.308.619-00,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°. 052/2021, para REGISTRO DE
PREÇOS, conforme consta do Processo AdministrativoNº.863/2021, 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 de EPIs,
EPCs, Lixeiras e correlatos para atender as necessidades das demandas operacionais das
Secretarias do Município de Maragojipe – Bahia:
ITEM

MATERIAL/SERVIÇO

37

Kit de Primeiros Socorros, Kit para curativos de
emergência, contendo no mínimo uma unidade de cada um
dos seguintes materiais:Maleta em polipropileno, duas
bandejas (tamanho mínimo: 35x18x18 cm) luva cirúrgica
estéril (par, tamnaho médio)), fita microporosa (tamanho
mínimo 5cmx 10 m), compressa gaze (tamanho mínimo
10x10 cm , pacote com 10 unidades), esparadrapo imp.
MARCA: AARO/AARO.

CATMAT

UNID

QUANT.

UNITARIO

VALOR TOTAL

130770

UND

100

65,89

6.589,00

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.
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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, 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°. 052/2021, 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 de
material, 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 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(is) 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(is) 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
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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 10 (dez) dias, 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, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos materiais.
4.3 - Todo e qualquer fornecimento de materiais 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 nesta Ata.
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 aqui
estabelecidos e na 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.
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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 materiais efetivamente entregues pela
Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1 – Fornecer o objeto desta Ata nas especificações contidas no Item 01;
6.2 – Assumir toda responsabilidade, com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta Ata, 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 Ata, 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 desta Ata, 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.
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 fora do estabelecido nesta Ata, 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;
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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:
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;
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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°. 052/2021 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 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, 13 de janeiro de 2022.
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MUNICÍPIO DE MARAGOJIPE
VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

AARO COMERCIO, DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ. 02.566.043/0001-64
ADILSON ADÃO RIBAS DE OLIVEIRA
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. 003/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 863/2021
PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº. 052/2021
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:ACDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, pessoa jurídica de
direito privado, inscrito no CNPJ. 23.985.686/0001-12, localizada na Rua dois de Março, s/n – Centro
– CEP. 45.420-000 – Município de Cairu – Bahia, neste ato representado pelo Sr. Aidalvo Correia da
Silva, brasileiro, solteiro, sócio administrador, portador do RG. 03380727 21 SSP/BA, inscrito no
CPF. 434.436.215-20, 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°.
052/2021,
para
REGISTRO
DE
PREÇOS,
conforme
consta
do
Processo
AdministrativoNº.863/2021, 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 de EPIs,
EPCs, Lixeiras e correlatos para atender as necessidades das demandas operacionais das
Secretarias do Município de Maragojipe – Bahia:
ITEM
01

25

39
41

42

43

MATERIAL/SERVIÇO
APITO METÁLICO para trânsito. MARCA: KIPISTA.
Luvas de segurança isolante para eletricistas
confeccionadas em borracha natural preta Tipo II resistente
a ozônio, classe 2 Tensão 17.000V e pico 20.000V Com
etiqueta amarela localizada no dorso da luva próxima à orla
Tamanhos: PP, P, M, G, GG (ou identificação de tamanhos
equivalentes) Atender as normas ABNT/NBR 10622 e
ANSI/ASTM D120-2 Possuir CA (Certificado de Aprovação)
válido TIPO DE EMBALAGEM: individual em saco plástico
com um par. MARCA: KIPISTA.
Placa de sinalização de trânsito móvel . MARCA: ZEUS
DO BRASIL.
Tela Fachadeira 3,0x100m Verde. MARCA: ZEUS DO
BRASIL.
Tonel | Conão, Fabricado em polietileno de alta resistência
Possui quatro faixas refletivas, Capacidade para 80 Litros
Dimensões: 1,00m de altura e 54cm de diâmetro. MARCA:
ZEUS DO BRASIL.
Tela de proteção guarda corpo laranja e branca 1,20x50
METROS.MARCA: ZEUS DO BRASIL.

CATMAT

UNID.

QUANT.

238794

UND

342892

3433
373587

127671

UNITARIO

VALOR TOTAL

10

32,40

324,00

PAR

10

376,00

3.760,00

UND

10

48,25

482,50

UND

10

UND

10

164,90

1.649,00

2.790,00
279,00

UND

100

444795

1.213,30
121,23
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50

51

Tambor Plástico de tampa removível para resíduos
hospitalares de acordo com a resolução do Conama 275 de
25.04.2001. Dimensões Aproximadas (Diâmetro x Altura):
588x923 (mm), capacidade 200 L – peso padrão do corpo
7,30 Kg. Estrutura: Container fabricado em Polietileno de
Alta Densidade (PHD). Cor verde com adesivo da
logomarca da prefeitura municipal na frente. MARCA:
PLASÚTIL.
Cariinho para transporte de lixo com tampa 500l. . MARCA:
PLASÚTIL.

329885

UND

30

206,88

6.206,40

282137

UND

50

1.125,00

56.250,00

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, 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°. 052/2021, 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 de
material, 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 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(is) 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(is) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá (ão)
apresentar e manter atualizados (durante a validade do registro) os seguintes documentos: 3.3.1 –
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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 10 (dez) dias, 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, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos materiais.
4.3 - Todo e qualquer fornecimento de materiais 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.
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4.5 – Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo
de 5 (cinco) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 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 nesta Ata.
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 aqui
estabelecidos e na 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.
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 materiais efetivamente entregues pela
Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1 – Fornecer o objeto desta Ata nas especificações contidas no Item 01;
6.2 – Assumir toda responsabilidade, com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta Ata, 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 Ata, 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 desta Ata, as mesmas condições de habilitação.
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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.
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 fora do estabelecido nesta Ata, 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.
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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 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.
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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°. 052/2021 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 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, 13 de janeiro de 2022.

MUNICÍPIO DE MARAGOJIPE
VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ACDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ. 23.985.686/0001-12
AIDALVO CORREIA DA SILVA
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. 015/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 863/2021
PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº. 052/2021
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:ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ. 00.429.189/0001-32, localizada na Rua Vasco
da Gama, 530 – Galpão A – Cruzeiro – CEP. 44.022-012 – Município Feira de Santana – Bahia,
neste ato representado pelo Sr. Allef Guimarães Araújo de Almeida, portador do RG.1476707138
SSP/BA, inscrito no CPF. 044.373.035-04, 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°. 052/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo
AdministrativoNº.863/2021, 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 de EPIs,
EPCs, Lixeiras e correlatos para atender as necessidades das demandas operacionais das
Secretarias do Município de Maragojipe – Bahia:
ITEM

MATERIAL/SERVIÇO

CATMAT

UNID

QUANT.

UNITARIO

VALOR TOTAL

22

LUVA
DE
PROTEÇÃO
DE
ALGODÃO
PIGMENTADA CONTRA ABRASIVOS, Par de luvas
com punho, tricotada 4 fios, 100% algodão com
punho elástico, antiderrapante na palma, grande
flexibilidade e resistência a abrasão, sem costura. Os
pigmentos em PVC no formato bola, firmemente
aderidos aos fios.Tamanhos: P, M, G, GG o EPI
deve ser identificado com o nome do fabricante,
tamanho da peça e o número do Certificado de
Aprovação (CA) TIPO DE EMBALAGEM: individual
em saco plástico com um par.MARCA: VOLK.

355664

PAR

500

3,09

1.545,00

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.
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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, 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°. 052/2021, 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 de
material, 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 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(is) 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(is) 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
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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 10 (dez) dias, 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, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos materiais.
4.3 - Todo e qualquer fornecimento de materiais 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 nesta Ata.
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 aqui
estabelecidos e na proposta;
5.4 – Notificar o fornecedor, por escrito, irregularidades constatadas nos materiais fornecidos, para
que sejam substituídos;
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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.
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 materiais efetivamente entregues pela
Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1 – Fornecer o objeto desta Ata nas especificações contidas no Item 01;
6.2 – Assumir toda responsabilidade, com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta Ata, 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 Ata, 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 desta Ata, 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.
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 fora do estabelecido nesta Ata, 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:
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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°. 052/2021 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 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.
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Maragojipe – Bahia, 13 de janeiro de 2022.

MUNICÍPIO DE MARAGOJIPE
VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA
CNPJ. 00.429.189/0001-32
ALLEF GUIMÃRES ARAÚJO DE ALMEIDA
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. 016/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 863/2021
PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº. 052/2021
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:AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA, pessoa jurídica
de direito privado, inscrito no CNPJ. 14.793.395/0001-31, localizado na Avenida Amazonas, 1.440 –
Brasileira – CEP. 32.600-324 – Município de Betim –MG, neste ate representado pela Sra. Lucélia
Gonçalves Soares Mourão, brasileira, casada, sócia administradora, portadora do RG. 14.311.929
SSP/MG, inscrita no CPF. 074.719.696-60, 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°. 052/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo
AdministrativoNº.863/2021,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 de EPIs,
EPCs, Lixeiras e correlatos para atender as necessidades das demandas operacionais das
Secretarias do Município de Maragojipe – Bahia:
ITEM

24

27

33

MATERIAL/SERVIÇO
Avental em Raspa de Couro
Avental confeccionado em raspa de couro curtida sem
emenda, com comprimento e largura mínima de 1,00 e 0,60
metros, com tiras para fixação no pescoço e na cintura. O
produto ofertado deve possuir certificado de aprovação de
equipamentos de proteção individual . MARACA: LUVEQ.
Capacete de segurança Classe B: branco, meia aba frontal,
com carneira e jugular, confeccionado em polietileno. Deve
oferecer proteção a cabeça ou partes dela, contra impacto,
penetração, choque elétrico. Carneira (suspensão) com coroa
composta de 2 cintas de tecido (ou material semelhante
resistência, durabilidade e conforto) fixadas através de costura,
com regulagem das tiras para a parte superior da cabeça
(coroa) através de cordão ou fita de nylon trançado (ou material
de semelhantes características e resistência). A parte frontal da
coroa (passante de regulagem do diâmetro da cabeça) dispor
de peça macia de material removível, lavável e sintético para
absorção do suor proporcionando maior conforto no uso, parte
traseira dispor de sistema de regulagem por catraca
(engrenagem e cremalheira). Jugular de material de alta
resistência mecânica e abrasão. MARACA: PLASTCOR.

CATMAT

296949

322195

Colete reflexivo em “X”: confeccionados em tira sintética, cor
laranja, com faixa em vinil refletiva branca, fechamento e 220535
regulagem em velcro.. MARACA: BRASCAMP.

UNID

QUANT.

UNITARIO

VALOR TOTAL

UND

20

35,00

700,00

UND

50

40,00

2.000,00

UND

100

13,20

1.320,00
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1.2 – As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridas pelo
Município.
1.3 – Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada, mediante 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, 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°. 052/2021, 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 de
material, 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 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(is) 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(is) 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
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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 10 (dez) dias, 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, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos materiais.
4.3 - Todo e qualquer fornecimento de materiais 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.

Rua Geny de Morais, 26 – Centro – CEP. 44.420-000 - Fone: (75) 3526 -1411 - Maragojipe – Bahia
3

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VUOIQGCGRB2VHRP1VWN+FW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Maragogipe

Segunda-feira
17 de Janeiro de 2022
33 - Ano - Nº 3749

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
GABINETE DO PREFEITO
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 nesta Ata.
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 aqui
estabelecidos e na 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.
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 materiais efetivamente entregues pela
Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1 – Fornecer o objeto desta Ata nas especificações contidas no Item 01;
6.2 – Assumir toda responsabilidade, com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta Ata, 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 Ata, 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 desta Ata, 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.
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 fora do estabelecido nesta Ata, será imediatamente
notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituí-los, o que fará(ão)
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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.
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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 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.
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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°. 052/2021 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 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, 13 de janeiro de 2022.

MUNICÍPIO DE MARAGOJIPE
VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA
CNPJ. 14.793.395/0001-31
LUCÉLIA GONÇALVES SOARES MOURÃO
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. 007/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 863/2021
PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº. 052/2021
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:BIDDEN COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, inscrito no CNPJ. 36.181.473/0001-80, localizado na Rua Capitão João Zaleski, 1763 - Lindoia – CEP. 81.010-080 – Município de Curitiba – Paraná, neste ato representado pelo Sra. Mabel
Andrusievicz, brasileira, solteira, sócia administradora, portadora do RG. 4.074.221-2 SSP/PR,
inscrito no CPF. 727.028.189-00, 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°. 052/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo
AdministrativoNº.863/2021, 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 de EPIs,
EPCs, Lixeiras e correlatos para atender as necessidades das demandas operacionais das
Secretarias do Município de Maragojipe – Bahia:
ITEM

MATERIAL/SERVIÇO

CATMAT

05

Bloqueador solar em gel FPS 30 c/ válvula spray
Descrição: gel bloqueador solar UVA/UVB FPS 30, de uso
profissional, com egistro no Ministério da Saúde. Em sua
formulação não pode apresentar ingredientes perigosos à pele
e a saúde. Composição: carbomer, triethanolamine, propylene
glycol,
ethylhexyl
methoxycinnamate,
octocrylene,
benzophenone-3, homosalate, 4-methylbenzylidene camphor,
bht, parfum, alcohol. Apresentação em frasco de 120 ml com
válvula spray. Não oleosa, não comedogênica, sem utilização
de PABA FREE, água resistente. Validade: 1 ano após data de
fabricação. MARCA: ABROVE – FPS 30.

405877

UNID

UND

QUANT.

UNITARIO

VALOR TOTAL

500

16,70

8.350,00

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.
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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, 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°. 052/2021, 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 de
material, 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 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(is) 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(is) 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
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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 10 (dez) dias, 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, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos materiais.
4.3 - Todo e qualquer fornecimento de materiais 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 nesta Ata.
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 aqui
estabelecidos e na proposta;
5.4 – Notificar o fornecedor, por escrito, irregularidades constatadas nos materiais fornecidos, para
que sejam substituídos;
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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.
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 materiais efetivamente entregues pela
Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1 – Fornecer o objeto desta Ata nas especificações contidas no Item 01;
6.2 – Assumir toda responsabilidade, com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta Ata, 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 Ata, 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 desta Ata, 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.
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 fora do estabelecido nesta Ata, 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:
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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°. 052/2021 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 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.
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Maragojipe – Bahia, 13 de janeiro de 2022.

MUNICÍPIO DE MARAGOJIPE
VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

BIDDEN COMERCIAL LTDA
CNPJ. 36.181.473/0001-80
MABEL ANDRUSIEVICZ
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. 006/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 863/2021
PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº. 052/2021
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:BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ. 27.509.080/0001-61,
localizada na Rua Monte Sião, 149 – Serra – CEP. 30.240-050 – Município de Belo Horizonte –
Minas Gerais, neste ato representado pelo Sr. Rafael Lunardi Serio Colloco, brasileiro, solteiro, sócio
administrador, portador do RG. 13377824 SSP/MG, inscrito no CPF. 074.070.036-70, 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°. 052/2021, para REGISTRO DE
PREÇOS, conforme consta do Processo AdministrativoNº.863/2021, 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 de EPIs,
EPCs, Lixeiras e correlatos para atender as necessidades das demandas operacionais das
Secretarias do Município de Maragojipe – Bahia:
ITEM

04

21

MATERIAL/SERVIÇO
Botina de Couro sem biqueira, cadarço. Confeccionado
em vaqueta hidrofugada preta, sendo dorso com forro em
não tecido e espuma em PU. Forração do cano em poliéster
dublado com manta. Sistema de calce rápido, com elásticos
laterais. O forro da gáspea, deve ser em não tecido, com
bico plástico. Palmilha de montagem, sintética em não
tecido costurada, pelo sistema strobel e a palmilha de
conforto em EVA com tratamento antimicrobiano, sem
biqueira de aço. Solado, deve ser em duas camadas de
poliuretano (PU) bi densidade expandido, injetado
diretamente no cabedal, sendo a 1º camada (entressola) a
que proporciona maior conforto, já a 2º deverá resistir a
objetos cortantes, perfurantes e abrasão, antiderrapante.
Embalagem Individual com 01 (um) par Numeração a definir
Numeração a definir. MARCA: CARTON.
Luva para gari com punho de pano forrada internamente
em algodão / poliéster tipomalha, acabamento com punho
reto, palma antiderrapante.
TIPO DE EMBALAGEM:
individual em saco plástico com um par.MARCA: VOLK –
CA:38293.

CATMAT

UNID

QUANT.

UNITARIO

VALOR TOTAL

PAR

200

79,00

15.800,00

PAR

1.000

7,50

7.500,00

366373

440994

1.2 – As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridas pelo
Município.
Rua Geny de Morais, 26 – Centro – CEP. 44.420-000 - Fone: (75) 3526 -1411 - Maragojipe – Bahia
1

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VUOIQGCGRB2VHRP1VWN+FW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Maragogipe

Segunda-feira
17 de Janeiro de 2022
45 - Ano - Nº 3749

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
GABINETE DO PREFEITO
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, 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°. 052/2021, 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 de
material, 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 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(is) 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(is) 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;
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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 10 (dez) dias, 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, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos materiais.
4.3 - Todo e qualquer fornecimento de materiais 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 nesta Ata.
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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 aqui
estabelecidos e na 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.
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 materiais efetivamente entregues pela
Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1 – Fornecer o objeto desta Ata nas especificações contidas no Item 01;
6.2 – Assumir toda responsabilidade, com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta Ata, 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 Ata, 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 desta Ata, 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.
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 fora do estabelecido nesta Ata, 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.
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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.
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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 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.
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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°. 052/2021 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 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, 13 de janeiro de 2022.

MUNICÍPIO DE MARAGOJIPE
VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP
CNPJ. 27.509.080/0001-61
RAFAEL LUNARDI SERIO COLLACO
EMPRESA DETENTORA DA ATA

GEORGE ITALO DOS SANTOS AMORIM
GESTOR DA ATA

Testemunhas:

1. _______________________________
Nome:
RG:

2. ______________________________
Nome:
RG:

Rua Geny de Morais, 26 – Centro – CEP. 44.420-000 - Fone: (75) 3526 -1411 - Maragojipe – Bahia
7

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VUOIQGCGRB2VHRP1VWN+FW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
17 de Janeiro de 2022
51 - Ano - Nº 3749

Maragogipe

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
GABINETE DO PREFEITO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 010/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 863/2021
PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº. 052/2021
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:DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA,pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ. 02.421.679/0001-18,localizado na Estrada
da Muriçoca, 09 – Loja 09 – Edf. São Miguel Arcanjo – São Marcos – CEP. 41.250-420 – Município
de Salvador – Bahia, neste ato representado pelo Sr. Israel Cordeiro Bastos Santana, brasileiro,
solteiro, sócio administrador, portado do RG. 02.317.502-85 SSP/BA, inscrito no CPF. 293.669.50582,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°. 052/2021, para
REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo AdministrativoNº.863/2021, 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 de EPIs,
EPCs, Lixeiras e correlatos para atender as necessidades das demandas operacionais das
Secretarias do Município de Maragojipe – Bahia:
ITEM

09

13

MATERIAL/SERVIÇO
Repelente c/ bloqueador solar UVA/UVB FPS 25 ou
superior. Descrição: creme repelente de insetos, repele a
ação de mosquitos, borrachudos e outros tipos de insetos
inclusive o da dengue. Também protege a pele dosefeitos
nocivos das radiações UVA/UVB e IV, devido à exposição
excessiva ao sol, ajudando a evitar rugas e o envelhecimento
precoce da pele. Não devera possuir ingredientes perigosos à
pele e a saúde, não oleoso, não comedogênico, água resistente, persistindo sobre a pele por pelo menos 2 horas,
sem essência, comprovadamente anti radiação p/ a pele
extremamente sensível à radiação solar, que apresenta
eritema (vermelhidão), com repelente não tóxico e seguro, c/
amplo espectro de ação. Deverá apresentar propriedades de
regeneração e estimulação do tecido epitelial, c/ vitamina E.
Tipo de embalagem: individual bisnaga plástica de 120g/ml c/
tampa flip - top. Validade: 1 ano após a data de fabrica.
Óculos de Segurança, Armação e Visor de Policarbonato.
Óculos de segurança com armação e visor de policarbonato,
formando uma peça única, com proteção lateral e ponte
nasal, hastes plásticas articuladas tipo espátula com ajuste
deslizante de comprimento de 4 estágios, encaixadas nas
laterais superiores de visor através de parafusos metálicos,
lentes com tratamento anti-risco e proteção contra raios UVB
95% e UVA 50%. Com certificado de aprovação do Ministério
do Trabalho. Registro na Anvisa/MS. MARCA: DANNY.

CATMAT

UNID

453057
UND

450515

UND

QUANT.

UNITARIO

VALOR TOTAL

100

13,80

1.380,00

200

11,40

2.280,00
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15

Protetor Auditivo tipo Plug Protetor auditivo tipo plug
Protetor auditivo tipo plug (inserção) confeccionado em
silicone de grau farmacêutico, fisiologicamente inerte, não
provoca irritação e nem reação alérgica, com 3 abas curvas
com cordão de polipropileno. NRRsf 17 dB. Com C.A.
gravado no produto e com caixa clips. Norma: ANSI 12.6 1997 Método B. MARCA: TUTUTI.

17

Luva de látex
Descrição: luva de segurança confeccionada em borracha
natural (látex) revestida internamente em resina nitrílica
composta com verniz, antiderrapante na palma e dedos. As
luvas obrigatoriamente devem receber tratamento bactericida
e fungicida. Devido ao tratamento, auxilia na prevenção à
alergia ao látex. Comprimento 30cm. Proteção das mãos do
usuário contra riscos de produtos químicos tais como: Classe A - Tipo 2: agressivos básicos; - Classe B detergentes, sabões, amoníacos e similares; - Classe C Tipos 2/3/4/5/6/8: solventes orgânicos, hidrocarbonetos
aromáticos, álcoois, éteres, cetonas, ácidos orgânicos e
ésteres. OBSERVAÇOES: deve ser adequadamente
identificado, de modo legível e indelével, no mínimo com:
nome ou marca do fabricante; número do lote de fabricação;
número de Certificado de Aprovação do Ministério do
Trabalho e o tamanho deve atender normas brasileiras. TIPO
DE EMBALAGEM: individual em saco plástico com um par.
Entrega da mercadoria: deverá ser entregue em caixas de
papelão com a quantidade correta e separada por tamanhos.
P, M G e XG. MARCA: MEDIX.

23

Luva de algodão, confeccionada em fio de algodão e
poliester tricotados em uma só peça, com acabamento em
overtoque, punho com elástico e modelo reversível – com
aplicação de pontos de PVC na palma e dorso da mão – 342
– P2, que atenda a NBR 13712/96. TIPO DE EMBALAGEM:
individual em saco plástico com um par.. MARCA: VOLK.

34

35

Respirador
Semi-FacialFILTRO
RESPIRADOR
FILTRO RESPIRADOR, REFERÊNCIA 297768, USO
SEMIFACIAL, APLICAÇÃO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS,
NEBLINAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO F,
DISCO EM FELTRO,COMPATIBILIDADE RESPIRADOR
COMFO II. . MARCA: PLASTCOR.
Respirador descartável semifacial P2-VO
Descrição: respirador purificador de ar de segurança, sem
válvula de exalação, tipo peça semifacial filtrante para
partículas como poeiras, névoas, fumos metálicos e vapores
orgânicos até 50 ppm, com formato dobrável, solda ultrasônica em todo seu perímetro, tamanho único. Nas laterais
externas do respirador são fixadas duas presilhas de material
plástico, uma decada lado., através das quais passa uma fita
elástica branca, entrelaçada nas presilhas, perfazendo uma
alçana parte superior, para fixação da peça no alto da cabeça
e outra na parte inferior, para fixação na altura da nuca do
usuário. A parte superior externa das peças possui uma tira
de material metálica moldável, utilizada para ajuste no septo
nasal. MARCA: PLASTCOR.
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2,19

438,00

1.000
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200

2,69

538,00
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100

37,00

3.700,00

6,08

1.216,00

399937
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457212

PAR

461011

350570

UN

200

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.
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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, 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°. 052/2021, 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 de
material, 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 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(is) 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(is) 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
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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 10 (dez) dias, 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, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos materiais.
4.3 - Todo e qualquer fornecimento de materiais 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 nesta Ata.
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 aqui
estabelecidos e na proposta;
5.4 – Notificar o fornecedor, por escrito, irregularidades constatadas nos materiais fornecidos, para
que sejam substituídos;
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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.
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 materiais efetivamente entregues pela
Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1 – Fornecer o objeto desta Ata nas especificações contidas no Item 01;
6.2 – Assumir toda responsabilidade, com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta Ata, 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 Ata, 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 desta Ata, 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.
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 fora do estabelecido nesta Ata, 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:
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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°. 052/2021 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 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.
Rua Geny de Morais, 26 – Centro – CEP. 44.420-000 - Fone: (75) 3526 -1411 - Maragojipe – Bahia
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Maragojipe – Bahia, 13 de janeiro de 2022.

MUNICÍPIO DE MARAGOJIPE
VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ. 02.421.679/0001-18
ISRAEL CORDEIRO BASTOS SANTANA
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. 004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 863/2021
PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº. 052/2021
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:FORTELEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI,
pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ. 36.327.075/0001-29, localizada na Avenida
Jardim de Santa Monica, 100 – Barra da Tijuca – Sala: 504 – Bl. 03 – CEP. 22.793-095 – Município
de Rio de Janeiro – RJ.Neste ato representado pelo Sr. Silvio Machado Martins de Souza, brasileiro,
casado, sócio administrador, portador do RG. 11.463.891-9 SSP/RJ, inscrito no CPF.083.944.677-25,
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°. 052/2021, para
REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo AdministrativoNº.863/2021, 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 de EPIs,
EPCs, Lixeiras e correlatos para atender as necessidades das demandas operacionais das
Secretarias do Município de Maragojipe – Bahia:
ITEM

02

MATERIAL/SERVIÇO
Barreira Plástica-1,30x 0,65m. Fabricado em polietileno
de alta resistência. Possui duas faixas refletivas de cada
lado. Capacidade para 200 Litros. Permite encaixar uma
peça na outra. Dimensões: 1,30m x 0,65m. MARCA;
TELBRAS.

CATMAT

UNID.

QUANT.

UNITARIO

VALOR TOTAL

413037

UND

20

338,00

6760,00
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07

CAVALETE PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
fabricado em polietileno com proteção contra raios UV na
cor branca ou laranja. O cavalete para sinalização de
trânsito possui painel duplo (nas duas faces). O painel
possui dimensões de 60 x 30 cm na parte superior onde
podem ser fixadas películas refletivas nas cores
desejadas. Possui ainda na parte inferior uma área
destinada a colocação de adesivos com a logomarca da
empresa medindo 60 x 20 cm. Possui ainda um suporte
para fixação de sinalizadores. O cavalete de sinalização
de trânsito possui 114 x 64 cm respectivamente altura e
largura, e peso de aproximadamente 7 Kg (vazio). O
cavalete quando aberto diminui sua altura para
aproximadamente 110 cm. Possui na parte superior do
cavalete tampa que possibilita seu preenchimento com
areia ou água para evitar o deslocamento do cavalete na
rodovia. Personalizados com os dizeres: DNIT –
OPERAÇÕES. MARCA; TELBRAS.

28

Capa de chuva longa Descrição: capa de chuva
confeccionada em laminado de PVC 0,30mm e dublado
com uma camada de forro de poliéster. Capuz, mangas
retas, abotoamento com botões de pressão (mínimo n.º
80).
Emendas
totalmente
seladas,
100%
de
impermeabilização. Linhas em nylon 0,60 para
acabamentos e arremates. Cor: preto Detalhes: brasão do
município na parte da frente à altura do peito e na parte
de trás a descrição Prefeitura Municipal de Maragojipe, na
fonte Arial Bold, com material refletivo. Marcação do CA
no produto de forma legível e indelével. MARCA:
BRASCAP.

44

Contentor de lixo cap. 120 litros PEAD- Polietileno
com matéria prima 100 % virgem fabricado através
de processo de injeção, alta resistência mecânica,
com tratamento contra ação dos raios ultravioleta,
tampa basculante, duas rodas de borracha TAM
200 mm, com dispositivo ante furto, travamento ao
eixo com simples toque eixo metálico cilíndrico. O
licitante deverá apresentar na proposta o relatório
de medição do IPT. MARCA: LAR/LAR/LAR.

45

Contentor de lixo cap. 240 litros PEAD- Polietileno
com matéria prima 100 % virgem fabricado através
de processo de injeção, alta resistência mecânica,
com tratamento contra ação dos raios ultravioleta,
tampa basculante, duas rodas de borracha TAM
200 mm, com dispositivo ante furto, travamento ao
eixo com simples toque eixo metálico cilíndrico. O
licitante deverá apresentar na proposta o relatório
de medição do IPT. MARCA: LAR/LAR/LAR.

480054

450863

361154



UND

20

394,00

7.880,00

UND

300

22,00

6.600,00

UND

100

20.500,00

205,00

459096

UND

50

315,00

15.750,00
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46

Conjunto para Coleta Seletiva: Lixeira para via
publica, tampa basculante com abertura frontal,
mecanismo traseiro para articulação da tampa,
dispositivo de fechamento frontal. Produzida em
plástico resistente com espessura mínima de
15mm, para evitar acumulo de água à lixeira deve
ser vazada, acompanhar suporte de fixação
também plástico resistente, evitando corrosão.
Capacidade mínima 50 litros. Kit composto de 05
lixeiras nas cores: vermelha (plástico), azul (papel),
verde (vidro), amarelo (metal) e marrom
(orgânico), devidamente adesivadas conforme a
Norma CONAMA 275 com simbologia da reciclagem
correspondente a cada cor da lixeira seu resíduo.

368120

UND

50

499,00

24.950,00

MARCA: LAR/LAR/LAR.

47

Contentor de lixo cap. 1100 litros construído PEAD
– Polietileno de alta densidade com matéria prima
100 % virgem fabricado através de processo de
injeção e/ou rotomoldagem, possibilitando alta
resistência mecânica, com tratamento contra ação
dos raios ultravioleta, devendo possuir> dispositivo
de drenagem, tampa, eixos laterais (munhão) para
opção de basculante, chassis em aço galvanizado
em todo o entorno inferior de equipamento onde
deverão ser fixados 04 rodizios giratórios, sendo 02
com freios e 02 sem freios, roda de borracha
200mm. O contentor deve ser totalmente
construído em polietileno PEAD exceto os rodízios e
chassis. O licitante deverá apresentar na proposta;
laudo que comprove que o produto esta em
conformidade com a norma EN840 emitido por
órgão credenciado na origem da fabricação do
produto. MARCA: JSN/JSN/JSB.

245556

UND

30

1.459,00

43.770,00

48

Roda de borracha maciça sem eixo para reposição
no carrinho coletor de 120 litros com dispositivo
antifurto. MARCA: LAR/LAR/LAR.

464643

UND

100

29,80

2.980,00

451985

UND

50

35,00

1.775,00

297422

UND

200

135,00

27.000,00

49

Eixo tubular para container de 120 litros com
dispositivo
para
roda
antifurto.
MARCA:
LAR/LAR/LAR.

52

Lixeira 50 litros cor verde com suporte fabricado em
processode rotomoldagem sem soldas ou emendas,
em polietileno de alta densidade com o tratamento
em UV, pedal fabricado em tarugo de ferro maciço
galvanizado
e
chapa
xadrez
galvanizada.
DobradMARCA: BELOX/BELOX/BELOX.
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53

Lixeira 50 litros cor branca com pedal metálico,
fabricado em processo de rotomoldagem sem
soldas ou emendas, em polietileno de alta
densidade com o tratamento em UV, pedal
fabricado em tarugo de ferro maciço galvanizado e
chapa xadrez galvanizada. Dobradiça traseira fixada
em suporte reforçado e preso à lixeira por 4

350666

UND

20

125,00

2.500,00

MARCA: BELOX/BELOX/BELOX.

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, 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°. 052/2021, 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 de
material, 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 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(is) 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(is) 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
Rua Geny de Morais, 26 – Centro – CEP. 44.420-000 - Fone: (75) 3526 -1411 - Maragojipe – Bahia
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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 10 (dez) dias, 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, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos materiais.
4.3 - Todo e qualquer fornecimento de materiais 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.
Rua Geny de Morais, 26 – Centro – CEP. 44.420-000 - Fone: (75) 3526 -1411 - Maragojipe – Bahia
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4.6 – A Secretaria terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência do que foi
entregue, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a DETENTORA DA ATA para
substituição do objeto entregue em desacordo com as especificações.
4.7 – 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 nesta Ata.
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 aqui
estabelecidos e na 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.
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 materiais efetivamente entregues pela
Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1 – Fornecer o objeto desta Ata nas especificações contidas no Item 01;
6.2 – Assumir toda responsabilidade, com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta Ata, 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 Ata, 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 desta Ata, 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.
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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 materiais fora do estabelecido nesta Ata, 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.
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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 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.
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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°. 052/2021 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 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, 13 de janeiro de 2022.

MUNICÍPIO DE MARAGOJIPE
VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

FORTELEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ. 36.327.075/0001-29
SILVIO MACHADO MARTINS DE SOUZA
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. 012/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 863/2021
PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº. 052/2021
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:LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA,
pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ. 26.950.671/0001-07, localizada na Rua Peru, 80
– Centro – CEP.98.410-000 – Município de Taquaruçu do Sul – RS, neste ato representado pelo Sr.
Marcelo Augusto Cadoná, brasileiro, casado, sócio administrador, portador do RG.11080659 03
SSP/RS, inscrito no CPF. 036.247.510-50,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°. 052/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo
AdministrativoNº.863/2021, 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 de
EPIs, EPCs, Lixeiras e correlatos para atender as necessidades das demandas operacionais das
Secretarias do Município de Maragojipe – Bahia:
ITEM

MATERIAL/SERVIÇO

11

Botas de segurança, PVC , cano curto BOTA de borracha,
forrada, antiderrapante, cano curto, com altura aproximada de
20 cm, na cor preta, Embalagem Individual com 01 (um) par.
Numeração a definir. MARCA: INNPRO.

CATMAT

UNID.

468656

PAR

QUANT.

UNITARIO

VALOR TOTAL

200

30,30

6.060,00

500

8,25

4.125,00

Luva de Raspa 7 cm Luva de segurança, confeccionada em
raspa, tira de reforço externo em raspa entre os dedos
polegar e indicador; reforço interno em raspa na palma e face
palmar dos dedos; punho 7 cm. Certificado de Aprovação:
CA: 10.510. Proteção das mãos do usuário contra agentes
abrasivos e escoriantes. Embalagem: 1 par (Mão esquerda
e direita) de luva de raspa punho 7cm. MARCA: ZANEL.

441102

20

Luva de Raspa 20 cm luvas muito resistentes para serviços
pesados e apresentam ótimo acabamento nas costuras para
garantir a proteção adequada das mãos. Luva de segurança,
confeccionada
em raspa,
tira
de
reforço
externo
em raspa entre os dedos polegar e indicador. TIPO DE
EMBALAGEM: individual em saco plástico com um par.
MARCA: ZANEL.

355666

PAR

150

11,50

1.725,00

30

MÁSCARA RESPIRADOR VALVULADO PFF-2, tipo 8023
para Poeiras, Névoas Tóxicas,Fumos de solda e baixa
concentração de vaporesorgânicos e odores de CA
9626.MARCA: DELTA PLUS.

346190

UND

500

1,60

800,00

18

PAR
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31

RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF1 – VALVULADA PEÇA
SEMIFACIL (BUCO-NASAL); DESCARTÁVEL; FILTRANTE
PARA PARTÍCULAS COM LIMITE DE TOLERÂNCIA (TVL)
IGUAL OU MAIOR QUE 0,05mg/m³ ATINGINDO GRAU PFF1 DE EFICIÊNCIA MECÂNICA; COMPOSIÇAO DE
POLIÉSTER E POLIPROPILENO COM TRATAMEN.
MARCA: DELTA PLUS.

345659

UND

1.000

1,45

1.450,00

32

Fita zebrada para sinalização: rolo, listrada nas cores preto
e amarelo, 70 mm x 200m, resistente, plástica não adesiva.
MARCA: PLASTCOR.

353764

UND

200

9,00

1.800,00

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, 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°. 052/2021, 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 de
material, 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 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(is) 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(is) 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
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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 10 (dez) dias, 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, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos materiais.
4.3 - Todo e qualquer fornecimento de materiais 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.
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4.6 – A Secretaria terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência do que foi
entregue, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a DETENTORA DA ATA para
substituição do objeto entregue em desacordo com as especificações.
4.7 – 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 nesta Ata.
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 aqui
estabelecidos e na 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.
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 materiais efetivamente entregues pela
Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1 – Fornecer o objeto desta Ata nas especificações contidas no Item 01;
6.2 – Assumir toda responsabilidade, com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta Ata, 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 Ata, 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 desta Ata, 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.
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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 materiais fora do estabelecido nesta Ata, 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.
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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 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.
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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°. 052/2021 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 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, 13 de janeiro de 2022.

MUNICÍPIO DE MARAGOJIPE
VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
CNPJ. 26.950.671/0001-07
MARCELO AUGUSTO CADONÁ
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. 011/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 863/2021
PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº. 052/2021
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:LICITAR COMÉRCIOE REPRESENTAÇÕES DE
PRODUTOS TEXTEIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ. 34.682.052/000107, localizado na Rua Dr. Waldemar Santiago, 25 – Centro – CEP. 36.213-000 – Município de Dores
de Campos – MG, neste ato representado pela Sra. Marcella Crystian Arruda Moura, brasileira
solteira, sócia administradora, portadora do RG. 17.550.070 PC/MG, inscrita CPF.111.260.57622,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°. 052/2021, para
REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo AdministrativoNº.863/2021, 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 de EPIs,
EPCs, Lixeiras e correlatos para atender as necessidades das demandas operacionais das
Secretarias do Município de Maragojipe – Bahia:
ITEM

MATERIAL/SERVIÇO

12

Calçado de Segurança Feminino: Sapato de segurança
feminino
preto
Descrição:
sapato
de
segurança
confeccionado em vaqueta curtida, de alta qualidade, 1,8
mm linhas de espessura, hidrofugado, forro em tecido
antimicrobiano com alta respirabilidade, forro da gáspea em
poliéster absorvente com alta conformabilidade e
transpirabilidade, fechamento com elástico, palmilha de
montagem costurado junto ao cabedal (sistema Strobel),
sobre-palmilha antimicrobiana termoconformada em EVA,
solado PU monodensidade com sistema de colagem no
cabedal. CA aplicado no calçado de forma legível e indelével.
Forma de entrega: embalagem ou caixa individual e coletiva
em caixa de papelão contendo um par. MARCA;

CATMAT

286339

UNID

PAR

QUANT.

UNITARIO

VALOR TOTAL

150

55,00

8.250,00

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.
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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, 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°. 052/2021, 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 de
material, 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 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(is) 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(is) 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
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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 10 (dez) dias, 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, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos materiais.
4.3 - Todo e qualquer fornecimento de materiais 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 nesta Ata.
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 aqui
estabelecidos e na proposta;
5.4 – Notificar o fornecedor, por escrito, irregularidades constatadas nos materiais fornecidos, para
que sejam substituídos;
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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.
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 materiais efetivamente entregues pela
Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1 – Fornecer o objeto desta Ata nas especificações contidas no Item 01;
6.2 – Assumir toda responsabilidade, com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta Ata, 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 Ata, 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 desta Ata, 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.
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 fora do estabelecido nesta Ata, 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:
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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°. 052/2021 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 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.
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Maragojipe – Bahia, 13 de janeiro de 2022.

MUNICÍPIO DE MARAGOJIPE
VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

LICITAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA
CNPJ. 34.682.052/0001-07
MARCELLA CRYSTIAN ARRUDA MOURA
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. 014/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 863/2021
PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº. 052/2021
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:MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
LTDA,pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ. 18.274.923/0001-05, localizado na Rua
Floresta, 380 – ACS Erechim – CEP. 99.740-000 – Município de Barão de Cotegipe – RS, neste ato
representado pelo Sr. Cleiton Cesar Longo, brasileiro, casado, sócio administrador, portador do RG.
1081236141 SSP/RS, inscrito no CPF. 006.225.880/01,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°. 052/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta
do Processo AdministrativoNº.863/2021, 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 de EPIs,
EPCs, Lixeiras e correlatos para atender as necessidades das demandas operacionais das
Secretarias do Município de Maragojipe – Bahia:
ITEM

19

MATERIAL/SERVIÇO

CATMAT

Luva de vaqueta c/ elástico, modelo Petroleira Descrição:
confeccionada integralmente em vaqueta ao cromo,
espessura 1,0mm; uniao de face palmar com a dorsal por
meio de costura superior sobreposta; reforço
interno na palma; tira de reforço entre os dedospolegar e
indicador; acabamento no punho com viés;
430007
elástico embutido no dorso na regiao do punho; linha em fio
de nylon; comprimento total de 250mm. Cor natural. TIPO
DE EMBALAGEM: individual em saco plástico com um par.
MARCA: CALSEG.

UNID

PAR

QUANT.

UNITARIO

VALOR TOTAL

150

23,20

3.480,00

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.
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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, 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°. 052/2021, 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 de
material, 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 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(is) 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(is) 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
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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 10 (dez) dias, 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, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos materiais.
4.3 - Todo e qualquer fornecimento de materiais 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 nesta Ata.
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 aqui
estabelecidos e na 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.
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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 materiais efetivamente entregues pela
Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1 – Fornecer o objeto desta Ata nas especificações contidas no Item 01;
6.2 – Assumir toda responsabilidade, com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta Ata, 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 Ata, 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 desta Ata, 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.
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 fora do estabelecido nesta Ata, 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;
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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:
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;
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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°. 052/2021 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 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, 13 de janeiro de 2022.
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MUNICÍPIO DE MARAGOJIPE
VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
CNPJ. 18.274.923/0001-05
CLEITON CESAR LONGO
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. 009/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 863/2021
PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº. 052/2021
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:OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS
EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ. 09.630.087/0001-55, localizada na Rua
Nossa Senhora Aparecida, 189 – Aparecida – CEP. 98.400-000 – Município de Frederico
Westphalen – RS, neste ato representado pelo Sr. Abel José Zanchim, brasileiro, caçado, sócio
administrador, portador do RG. 1074102284 SJTC/RS, inscrito no CPF. 945.458.800-10, 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°. 052/2021, para REGISTRO DE
PREÇOS, conforme consta do Processo AdministrativoNº.863/2021, 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 de EPIs,
EPCs, Lixeiras e correlatos para atender as necessidades das demandas operacionais das
Secretarias do Município de Maragojipe – Bahia:
ITEM

MATERIAL/SERVIÇO

CATMAT

UNID

QUANT.

UNITARIO

VALOR TOTAL

08

Corrente Plástica Preto e Amarela Grande 63x34x9mm
venda por metro. MARCA: TELBRAS.

307759

METRO

100

6,90

690,00

444795

UND

10

40

Tela
de
isolamento,
de
área;
Medida 1,20 x 50 m no formato retangular;
São utilizadas principalmente para tapume de obras,
sinalização e advertência, talude, fechamento de lajes,
delimitação de áreas de trabalho, segurança, etc. MARCA:
LAR PLASTICO.

980,00

98,00

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.
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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, 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°. 052/2021, 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 de
material, 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 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(is) 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(is) 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
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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 10 (dez) dias, 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, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos materiais.
4.3 - Todo e qualquer fornecimento de materiais 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 nesta Ata.
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 aqui
estabelecidos e na 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.
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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 materiais efetivamente entregues pela
Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1 – Fornecer o objeto desta Ata nas especificações contidas no Item 01;
6.2 – Assumir toda responsabilidade, com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta Ata, 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 Ata, 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 desta Ata, 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.
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 fora do estabelecido nesta Ata, 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;
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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:
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;
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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°. 052/2021 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 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, 13 de janeiro de 2022.
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MUNICÍPIO DE MARAGOJIPE
VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI
CNPJ. 09.630.087/0001-55
ABEL JOSÉ ZANCHIM
EMPRESA DETENTORA DA ATA

GEORGE ITALO DOS SANTOS AMORIM
GESTOR DA ATA

Testemunhas:

1. _______________________________
Nome:
RG:

2. ______________________________
Nome:
RG:

Rua Geny de Morais, 26 – Centro – CEP. 44.420-000 - Fone: (75) 3526 -1411 - Maragojipe – Bahia
7

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VUOIQGCGRB2VHRP1VWN+FW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
17 de Janeiro de 2022
96 - Ano - Nº 3749

Maragogipe

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
GABINETE DO PREFEITO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 017/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 863/2021
PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº. 052/2021
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:PMK COMÉRCIO DE MOVEIS EIRELI, pessoa jurídica de
direito privado, inscrito no CNPJ. 05.555.832/0001-98, localizado na Rua.Jockey Club, 92 – Quad. 04
– Centro – CEP. 42.792-250 – Município de Lauro de Freitas – Bahia, neste ato representado pela
Sra. Karina Farias Caldas, brasileira, solteira, portadora do RG. 02.238.218-61 SSP/BA, inscrita no
CPF. 352.356.915-04,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°.
052/2021,
para
REGISTRO
DE
PREÇOS,
conforme
consta
do
Processo
AdministrativoNº.863/2021, 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 de EPIs,
EPCs, Lixeiras e correlatos para atender as necessidades das demandas operacionais das
Secretarias do Município de Maragojipe – Bahia:
ITEM

26

MATERIAL/SERVIÇO

CATMAT

UNID

QUANT.

UNITARIO

VALOR TOTAL

Cinto de Segurança Paraquedista, com as seguintes
características:
• Possui 02 argolas duplas forjada para posicionamento na
cintura
• 01 argola forjadapara posicionamento nas costas
• 03 Fivelas de engate rápido (pernas e cintura)
• Regulador de ajuste peitoral
• Porta-ferramentas de 24mm
• Almofada de 130mm largura para proteção lombar
• Almofada de 50mm para proteção das pernas
• Regulador de distância em aço inox, tipo “bola”, com corda
poliamida 16mm, revestida com mangueira contra atrito e
mosquetão forjado dupla-trava
• Trava-queda com duplo travamento do corpo para corda de
aço inox
• Mosquetão oval em aço - capacidade 22kn
• Porta-Carretilha. MARCA: VN.

430352

UND

10

490,00

4.900,00
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38

Macacao Saneamento
MACACÃO DE SEGURANÇA,
MODELO SANEAMENTO COM CAPUZ , CONFECCIONADO
EM TECIDO PLÁSTICO DE DUPLA FACE COM COSTURA
ELETRÔNICA, FECHAMENTO POR MEIO DE ZIPPER E
BOTÃO DE PRESSÃO METÁLICOS, POSSUI BOTAS DE PVC
E PROTEÇÃO DO USUÁRIO EM TRABALHOS DE
SANEAMENTO, LIMPEZA DE POÇOS, EM OFICINAS DE
PINTURA, TRATAMENTO DE ÁGUAS INDUSTRIAIS E
CONTRA RESPINGOS DE PRODUTOS QUÍMICOS: ÁCIDOS,
ÁLCALIS E DETERGENTES. CONFORME BS.3424/1983 E
NR-06/TEM brasão do município na parte da frente à altura do
peito e na parte de trás a descrição Prefeitura, Municipal de
Maragojipe, na fonte Arial Bold, com material refletivo. MARCA:
VN.
Máscara de segurança para trabalhos de soldagem,
composta de escudo de celeron, com carneira de polietileno,
com regulagem de tamanho através de ajuste simples ou
através de catraca, ou sem carneira e com cabo confeccionado
de fibra de aproximadamente 115 mm de comprimento e 30
mm de diâmetro. A máscara com carneira possui visor fixo ou
basculante (articulado). No caso do visor fixo, este suporta uma
placa de cobertura e o filtro de luz. Quando o visor é
basculante, ele suporta uma placa de segurança na parte fixa e
uma placa de cobertura com o filtro de luz na parte basculante.
O filtro de luz confeccionado em material plástico de tonalidade
10 e as placas de cobertura e de segurança, confeccionadas
em policarbonato incolor, são fixadas ao visor através de
chapas de aço encaixada em fendas internas do visor. O
escudo é preso à carneira através de dois parafusos metálicos
ou, ao cabo, através de quatro rebites metálicos.
.MARCA: VONDER.

481290

448157

UND

200

246,00

49.200,00

UND

05

102,01

510,05

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, 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°. 052/2021, 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;
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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 de
material, 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 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(is) 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(is) 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.
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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 10 (dez) dias, 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, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos materiais.
4.3 - Todo e qualquer fornecimento de materiais 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 nesta Ata.
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 aqui
estabelecidos e na 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.
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 materiais efetivamente entregues pela
Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1 – Fornecer o objeto desta Ata nas especificações contidas no Item 01;
6.2 – Assumir toda responsabilidade, com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta Ata, isentando o Município de
qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso
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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 Ata, 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 desta Ata, 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.
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 fora do estabelecido nesta Ata, 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;
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g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública
pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
8.2 – 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:
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.
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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°. 052/2021 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 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, 13 de janeiro de 2022.

MUNICÍPIO DE MARAGOJIPE
VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

PMK COMÉRCIO DE MOVEIS EIRELI
CNPJ. 05.555.832/0001-98
KARINA FARIAS CALDAS
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. 013/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 863/2021
PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº. 052/2021
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:R T COSTA FELICIANO, pessoa jurídica de direito privado,
inscrito no CNPJ. 23.533.848/0001-81, localizado na Avenida Abel Cabral, 1123 – Nova Parnamirim
– CEP. 59.151-250 – Município de Parnamirim – RN, neste ato representado pelo Sr. Rafael Thibério
Costa Feliciano, brasileiro, solteiro, sócio administrador, portador do RG. 003071670 SSP/RN,
inscrito no CPF.104.706.684-07, 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°. 052/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo
AdministrativoNº.863/2021, 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 de EPIs,
EPCs, Lixeiras e correlatos para atender as necessidades das demandas operacionais das
Secretarias do Município de Maragojipe – Bahia:
ITEM

MATERIAL/SERVIÇO

CATMAT

UNID

QUANT.

UNITARIO

VALOR TOTAL

14

Protetor auditivo tipo concha, constituído de dois
Protetor auditivo tipo concha, constituído de dois
abafadores tipo concha de atenuação 25 dB (25 dB NRR,
18 dB NRRSF) na cor preta (abafadores em formato de
concha montados simetricamente), com haste inteira em
forma de arco fabricado em plástico na cor preta, com
regulagem nas extremidades. MARCA: DYSTRAY.

453744

UND

50

29,79

1.489,50

36

Cone de Sinalização moldado numa só peça de PVC o
que proporciona uma enorme flexibilidade ao CONE, o que
garante não danificar o veículo e voltar a posição original
quando atropelado e não ser arremessado, evitando
acidentes, na cor laranja fluorescente e com suas faixas
refletivas apresenta maior contraste permitindo maior
visualização tanto à noite como na chuva ou neblina. Altura
75cm, diâmetro do topo de 5,5cm e da base 31,5cm,
abertura no topo de 3cm. MARCA: KTELI.

460721

UND

100

40,19

4.019,00

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
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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, 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°. 052/2021, 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 de
material, 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 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(is) 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(is) 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
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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 10 (dez) dias, 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, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos materiais.
4.3 - Todo e qualquer fornecimento de materiais 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 nesta Ata.
5.2 – Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações
assumidas pela Contratada.
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5.3 – Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pelo fornecedor, nos termos aqui
estabelecidos e na 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.
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 materiais efetivamente entregues pela
Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1 – Fornecer o objeto desta Ata nas especificações contidas no Item 01;
6.2 – Assumir toda responsabilidade, com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta Ata, 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 Ata, 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 desta Ata, 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.
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 fora do estabelecido nesta Ata, 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.
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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;
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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 na forma Eletrônica para o Sistema de Registro de
Preços N°. 052/2021 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.
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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, 13 de janeiro de 2022.

MUNICÍPIO DE MARAGOJIPE
VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

R T COSTA FELICIANO
CNPJ. 23.533.848/0001-81
RAFAEL THIBERIO COSTA FELICIANO
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. 008/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 863/2021
PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº. 052/2021
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:R P C PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI, pessoa jurídica de
direito privado, inscrito no CNPJ. 41.813.885/0001-25, localizado na Avenida Comendador Teles,
2419 – Loja 116 Parte Vilar dos Teles – CEP. 25. 561-162 – Município de São João de Miriti – Rio de
Janeiro, neste ato representado pelo Sra. Márcia Regina Ildefonso da Paz, brasileira, casada, sócia
administradora, portadora do RG. 08.596.041-7 SSP/RJ, inscrita no CPF. 028.193.717-60, 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°. 052/2021, para REGISTRO DE
PREÇOS, conforme consta do Processo AdministrativoNº.863/2021, 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 de EPIs,
EPCs, Lixeiras e correlatos para atender as necessidades das demandas operacionais das
Secretarias do Município de Maragojipe – Bahia:
ITEM

MATERIAL/SERVIÇO

06

Bloqueador solar UVA/UVB FPS 30
Descrição: age contra a ação nociva dos raios ultravioleta dos
tipos UVA e UVB emitidas pelas radiações solares, pelas
radiações provenientes de trabalhos c/ soldas elétricas e de
outras máquinas e equipamentos que emitirem este tipo de
radiações. Não pode apresentar em sua formulação
ingredientes perigosos à pele e à saúde, produto Oil-free, não
oleoso, não comedogênico, Paba Free, nao utiliza este filtro
químico, produto água-resistente, persistindo sobre a pele por
pelo menos 2,5 horas, produto de uso profissional, em forma
de loção cremosa, fórmula c/ filtros físicos e químicos
(contém Dióxido de Titânio), comprovadamente anti radiação
UVA/UVB. Aproximadamente 120 gramas. Validade: 2 anos.
MARCA: ALG SUN MAXI.

16

Protetor Solar Gel Creme Facial FPS 60, Tripla proteção
contra raios UVA e UVB, hipoalergênico, não oleoso e de
rápida absorção, 96% de proteção UVA, indicado para todo
tipo de pele, uso diário 100g A 120g. Marcas sugeridas:
Nívea, L’oreal ou similar . MARCA: ALG SUN MAXI.

CATMAT

UNID

QUANT.

UNITARIO

VALOR TOTAL

100

9,80

980.00

300

11,00

3.300,00

407620
UND

405890

UND

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
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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, 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°. 052/2021, 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 de
material, 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 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(is) 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(is) 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
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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 10 (dez) dias, 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, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos materiais.
4.3 - Todo e qualquer fornecimento de materiais 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 nesta Ata.
5.2 – Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações
assumidas pela Contratada.
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5.3 – Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pelo fornecedor, nos termos aqui
estabelecidos e na 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.
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 materiais efetivamente entregues pela
Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1 – Fornecer o objeto desta Ata nas especificações contidas no Item 01;
6.2 – Assumir toda responsabilidade, com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta Ata, 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 Ata, 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 desta Ata, 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.
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 fora do estabelecido nesta Ata, 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.
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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;
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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 na forma Eletrônica para o Sistema de Registro de
Preços N°. 052/2021 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.
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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, 13 de janeiro de 2022.

MUNICÍPIO DE MARAGOJIPE
VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

R P C PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ. 41.813.885/0001-25
MÁRCIA REGINA ILDEFONSO DA PAZ
EMPRESA DETENTORA DA ATA

GEORGE ITALO DOS SANTOS AMORIM
GESTOR DA ATA

Testemunhas:

1. _______________________________
Nome:
RG:

2. ______________________________
Nome:
RG:
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO Nº 01(um) - 2021 AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº020/2021 –
DISPENSA Nº 019/2021.
O Prefeito do Município de Maragojipe, torna público O ADITIVO Nº 01 que altera por
mais 12 (doze) meses, a CLÁUSULA SEGUNDA, do CONTRATO DE LOCAÇÃO
Nº020/2021 – Dispensa de Licitação nº 019/2021 quanto ao prazo da vigência,
passando a vigorar até 31/12/2022, referente ao Contrato de Locação de imóvel para
funcionamento da Escola Municipal Raio de Luz, no povoado do Brinco, Zona Rural,
junto à Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. LOCATÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE. LOCADOR: ASTERIA ANDRADE
BARBOSA - CPF 650.830.755-02. Maragojipe(BA), Maragojipe, 29 de dezembro de
2021. Valnício Armede Ribeiro – Prefeito Municipal.

End: Rua Durval de Morais, n°14 – Centro
Maragojipe – Bahia CEP: 44420-000 – Tel: 75 3526-1752
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO Nº 01(um) - 2021 AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº014/2021 –
DISPENSA Nº 013/2021.
O Prefeita do Município de Maragojipe, torna público O ADITIVO Nº 01 que altera por
mais 12 (doze) meses, a CLÁUSULA SEGUNDA, do CONTRATO DE LOCAÇÃO
Nº14/2021 – Dispensa de Licitação nº 013/2021 quanto ao prazo da vigência, passando
a vigorar até 31/12/2022, referente ao Contrato de Locação de imóvel para
funcionamento da Escola Municipal Senhor do Bonfim, no povoado do Brinco, para
atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.
LOCATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE. LOCADOR: JOÃO
BATISTA VIEIRA – CPF: 251.269.465-87. Maragojipe, 29 de dezembro de 2021.
Valnício Armede Ribeiro – Prefeito Municipal.

End: Rua Durval de Morais, n°14 – Centro
Maragojipe – Bahia CEP: 44420-000 – Tel: 75 3526-1752
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EXTRATO DE CONTRATO N° 151/2021

Processo Administração Nº. 842/2021
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº. 051/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE - BAHIA
Contratado: PEÇA FACIL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito
no CNPJ, 34.301.044/0001-73, localizado na Avenida Barros Reis, 648 – Arraial do Retiro – CEP. 41.204-025 –
Município de Salvador – Bahia.
Objeto: Contratação de Empresa para a Aquisição de veículos zero km, para atender ao Fundo Municipal de
Educação do Município de Maragojipe – Bahia.
Valor: R$1.164.000,00(hum milhão cento sessenta quatro mil reais).

Amparo Legal: Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações.

Dotação Orçamentária:
Unidade Orçamentária: 021001 – Fundo Municipal de Educação
Proj/Ativ. 2084. Gestão das ações do Precatório do FUNDEF
Elemento: 44.90.52 – Equipamentos e Materiais Permanentes
Fonte: 95
Prazo de vigência: 12 (doze) meses

Maragojipe - Bahia, 17/12/2021
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EXTRATO DE CONTRATO N° 152/2021

Processo Administração Nº. 842/2021
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº. 051/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE - BAHIA
Contratado: VRIOS SOLUÇÕES SERVIÇOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI, pessoa jurídica de direito
privado inscrito no CNPJ. 20.351.700/0001-38, localizada na Rod. BR 101 – Sul – Km 6,2, s/n – Nossa
Senhora das Graças – CEP. 54.335-000 – Jaboatão dos Guararapes – Pernambuco.
Objeto: Contratação de Empresa para a Aquisição de veículos zero km, para atender ao Fundo Municipal de
Educação do Município de Maragojipe – Bahia.
Valor: R$759.900,00(setecentos cinqüenta nove mil e novecentos reais)
Amparo Legal: Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações.
Dotação Orçamentária:
Unidade Orçamentária: 021001 – Fundo Municipal de Educação
Proj/Ativ. 2084. Gestão das ações do Precatório do FUNDEF
Elemento: 44.90.52 – Equipamentos e Materiais Permanentes
Fonte: 95
Prazo de vigência: 12 (doze) meses

Maragojipe - Bahia, 17/12/2021
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