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Apostilamentos

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE APOSTILAMENTO
APOSTILAMENTO Nº 01/2022.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 37/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 254/2022
PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº. 17/2022

Termo de Apostilamento para reequilíbrio
econômico-financeiro – da Ata de
Registro de Preços nº37/2022.
Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO DE MARAGOJIPE-BA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ sob o n° 13.784.384/0001-22, com sede na Rua Durval de Morais, n°06,
Centro, Maragojipe – BA, neste ato representado pela Exmº. Sr. Prefeito do Município, o Sr.
VALNICIO ARMEDE RIBEIRO, brasileiro, casado, portadora de RG n.º 08.886.579-78SSP/BA,
inscrita no CPF sob o n.º 004.015.355-09, residente e domiciliado a Rua Perciliana Alves de
Albergaria, n.º 389, Cajá, nesta cidade de Maragojipe – Bahia, doravante denominado MUNICÍPIO,
RESOLVE APOSTILAR a Ata de Registro de Preços nº 37/2022, firmado entre o Município e a
Empresa: TRAQUETE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ. 04.841.511/0001-30,
localizada no Sitio Traquete – Estrada Maragojipe x São Felix, s/n – Maragojipe – Bahia, Neste ato
pela Sra. Antônia Lucia Pinto Macedo, portadora do RG: 04.441.041-78 SSP/BA, inscrito no
CPF: 510.010.985-87, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, e para tanto ajusta
o reequilíbrio econômico-financeiro de acordo com o que prescreve o artigo 65 Inc. II, alínea “d” da
Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Ficam alterados, na forma de reequilíbrio econômico financeiro, os valores
para aquisição de combustível constante na CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR, da Ata de
Registro de Preços nº37/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA: Os preços fixados no presente termo de Apostilamento para fins de
reequilíbrio econômico – financeiro, são os seguintes:
I - Item 01: Óleo diesel S10, passando de R$6,73 para o valor aproximado de R$7,81; com reajuste
aproximado de 16,13%.
II - Item 02: Óleo diesel S500, passando de R$6,66 para o valor aproximado de R$7,20; com
reajuste aproximado de 8,08%.
CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam ratificadas as demais disposições da Ata de Registro de Preços
naquilo que não colidir com o presente instrumento. O disposto no presente Termo de
Apostilamento passa a fazer parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 37/2022.
Maragojipe(BA), 16 de junho de 2022.
VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

End: Rua Perciliana Alves de Albergaria, 14 – Centro
Maragojipe – Bahia CEP: 44420-000 – Tel: 75 3526-2961
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 059/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 079/2022
PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº. 005/2022
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: C MOTA OLIVEIRA SERVIÇOS E VENDAS, INFORMATICA E
PAPELARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ. 09.597.779/0001-49,
localizada na Rua 05, 35 – Anexo B casa – Coplan – CEP.44.350-000 – Município de Cruz das Almas
– Bahia, neste ato representado pelo Sr. Irlandy Mota de Oliveira, brasileiro, casado, representante
comercial, portador do RG.648250270 SSP/BA, inscrito no CPF.913.817.705-68, doravante
denominada PROMITENTE FORNECEDORA, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, com
as alterações nela inseridas pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei Federal n° 10.520/2002 e Decretos
Municipais nºs 053/2013, 224/2016 e 219/2020, e demais normas legais aplicáveis e considerando o
resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N°. 005/2022, para REGISTRO DE
PREÇOS, conforme consta do Processo Administrativo Nº. 079/2022, firmam a presente Ata de
Registro de Preços, obedecidas as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1 – Através da presente ata ficam registrados os preços para a futura e eventual aquisição parcelada
de materiais de higiene, limpeza pessoal e correlatos para as Creches da Rede de Educação do
Município de Maragojipe – Bahia:
Lote III
ITEM

12

13

14

15

DESCRIÇÃO

CATMAT

CREME DE PENTEAR CABELO; Creme de cabelo para
pentear em embalagem de 300ml com emolientes que facilita o
desembaraço dos cabelos e não necessita enxaguar, podendo 456235
ser utilizado em todos os tipos de cabelo. MARCA: MURIEL
CREME DENTAL COM BAIXA concentração de flúor, que
diminuíam a quantidade do elemento químico em cerca de
50%. Fórmula básica 1500 ppm de flúor com sodium,
monoflurophosphate, calcium carbonate, acqua, sodium lautyl 469571
sulfate, sodium silicate, sorbitol, PEG – 12, sodium
saccharinmetyparaben, cellulose gum, flavor (menta).
MARCA: TUTTI FRUTTI
CREME DENTAL COM FLÚOR, sem corantes, composto de
Sorbitol, Glycerin, Xantlan Gum, PEG-8, Methyparaben,
Propylparaben, Hidrated Sílica, Solidium laryl Sulfate, Sodium
469571
Saccharin, xylitol, titanium dioxide, triclosan, calcium disodium
EDTA, aroma. Peso: 100g. MARCA: DENTIL

CREME PARA HIDRATAÇÃO DE CABELO, uso infantil, com
silicone, para todos os tipos de cabelos, diversas fragrâncias
pote de 01Kg. MARCA: MAX CAPI KIDS

5037

VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

300

5,50

1600,00

UND

300

5,80

1.740,00

UND

150

7,55

1132,50

UND

100

50,00

5.000,00

UNID

QAUNT

UND
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16

CONDICIONADOR, desenvolvido para condicionar e
desembaraçar os cabelos, ajudar a controlar o volume;
deixando os cabelos fáceis de pentear, brilhante e macio;
clinicamente testado, não irritar os olhos e nem a pele do bebê,
embalagem com 400 ml. MARCA KIDS CAMOMILA

UND

250

6,50

1.625,00

UND

330

19,50

5.850,00

18

POMADA PARA ASSADURA USO INFANTIL, composição,
palmitado de reitol 5.000UI/g, colecalciferol 900UI/g, e óxido de
zinco
298548
150mg/g, excipiente 1,0g, acondicionado em tubos com no
mínimo 45 grama. MARCA : BARUEL

UND

250

6,50

1.625,00

19

XAMPU INFANTIL SUAVE para os olhos, possuir fórmula
dermatologicamente testada, com ph balanceado além de isento
de sabão e álcool, deve ser facilmente retirado do couro
402414
cabeludo do bebê sem causar irritação, sendo suave fragrância,
com indicação para uso adulto e pediátrico. MARCA: KIDS
CAMOMILA

UND

300

14,50

4.350,00

20

SABONETE LÍQUIDO, INFANTIL E PEDIÁTRICO, de
fragrância suave. O sabonete deverá possuir grande poder
espumante, ser cremoso o suficiente para não desenvolver
rachaduras ao longo do tempo de sua utilização, formar o
mínimo de massa gelatinosa que leva ao seu amolecimento
precoce e não causar irritabilidade dérmica. Embalagem:
200ml A embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação,
procedência, número de lote, validade e número de registro no
Ministério da Saúde. MARCA: BARUEL

417309

UND

1000

13,50

13.500,00

21

TALCO PERFUMADO E ANTI-SÉPTICO; para uso infantil;
composto de talco, carbonato de magnésio; fragancia; PH (6,5
- 7,5); embalado em frasco de plástico, com tampa dosadora,
contendo 200 gr; com registro na Anvisa e autorização.
MARCA: BABY PLUS

453321

UND

800

6,50

5.200,00

22

REPELENTE, repele a ação de mosquitos, borrachudos,
muriçocas e outros tipos de insetos, possuindo amplo espectro
de ação repelente, com efeito duradouro. Não penetra na pele,
sendo estável química e microbiólogicamente, apresentando
excelente tolerância para pele e mucosas. Frasco plástico de
120g com válvula.
MARCA: PHARMA

453057

UND

600

11,50

6.900,00

17

COLÔNIA INFANTIL: 100ml, composição: álcool, agua, parfurm,
propyleneglycol, menthyl. MARCA: SEMPRE KISS

451961

55999

VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE RM R$

49.157,50

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
Rua Durval de Morais, 08 – Centro – CEP. 44.420-000 - Maragojipe – Bahia
2

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REFDM0ZDNJQ2MDM0REQ2NT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
6 de Julho de 2022
5 - Ano XII - Nº 4001

Maragogipe

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
GABINETE DO PREFEITO
obrigado à adquirir a quantidade total dos materiais de consumo, 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°. 005/2022, que a precedeu e integra o
presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento
das partes.
2.4 – O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas abaixo:
a) Recusar-se a fornecer o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 30 dias corridos, após o
prazo preestabelecido nesta Ata de Registro;
b) incorrer em atraso decorrente de defasagem do fornecimento de qualquer item adjudicado, em
relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao fornecimento do
produto, superior a 50% (cinquenta por cento) do prazo global;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta Ata de Registro.
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) materiais 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.
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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.
CLÁUSULA IV – DO FORNECIMENTO E DO PRAZO
4.1 - O prazo de entrega será de no máximo 05 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento da Nota de
Empenho e confirmação de pedido.
4.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que forneceu os materiais,
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 de
reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes do fornecimento e de
qualquer tipo de demanda.
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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; 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;
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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°. 005/2022 e proposta da empresa, classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
14.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei
Federal n° 8.883/94, pelo Decreto Municipal no que não colidir com a primeira e nas demais normas
aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XV – DO FORO
15.1 – As partes elegem o foro da Comarca do Município de Maragojipe – Bahia, como único
competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam,
este instrumento na presença de duas testemunhas abaixo.
Maragojipe – Bahia, 06 de julho de 2022.

MUNICÍPIO DE MARAGOJIPE
VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA
CNPJ. 39.750.160/0001-93
EMERSON DOS SANTOS OLIVEIRA
EMPRESA DETENTORA DA ATA

GEORGE ITALO DOS SANTOS AMORIM
Testemunhas:
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1. _______________________________
Nome:
RG:

2. ______________________________
Nome:
RG:
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Compras.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE
Pregão Eletrônico

Nº 00005/2022(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

02.421.679/0001-18 - DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário
Grupo 8
R$ 11.797,8000
-

Valor Global
R$ 9.341,4000

Marca:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:

Total do Fornecedor:

R$ 9.341,4000

06.988.429/0001-15 - J.R. MEIAS LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário
Grupo 2
R$ 24.480,0000
-

Valor Global
R$ 14.265,0000

Marca:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:

Total do Fornecedor:

R$ 14.265,0000

09.597.779/0001-49 - C MOTA OLIVEIRA SERVICO E VENDAS, INFORMATICA E PAPELAR
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário
Grupo 1
R$ 34.623,0000
-

Valor Global
R$ 27.420,0000

Marca:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:

Grupo 3

-

-

R$ 57.536,4000

-

R$ 49.157,5000

-

R$ 37.931,0000

-

R$ 32.746,5000

-

R$ 43.360,0000

-

R$ 36.600,0000

-

R$ 16.775,0000

-

R$ 13.850,0000

-

R$ 45.429,5000

-

R$ 41.665,0000

Marca:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:

Grupo 4

-

Marca:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:

Grupo 6

-

Marca:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:

Grupo 7

-

Marca:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:

Grupo 9

-

Marca:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:

Total do Fornecedor: R$ 201.439,0000
37.652.650/0001-21 - TOP HOUSE COMERCIO E FABRICACAO DE COLCHOES EIRELI
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário
Grupo 5
R$ 70.779,0000
-

Valor Global
R$ 57.800,0000

Marca:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:

Total do Fornecedor:

R$ 57.800,0000

Valor Global da Ata: R$ 282.845,4000
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Voltar

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
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EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS – SRP Nº. 005/2022

O Prefeito Municipal de Maragojipe - Bahia, usando de suas atribuições legais e em
conformidade com a Lei Federal Nº. 10.520/2002, Decretos Municipal Nº.053/2013, N° 224/2016
e 219/2020, com aplicação subsidiária da Lei Nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores resolve,
HOMOLOGAR o processo licitatório, o processo licitatório, para que produza seus jurídicos e
legais efeitos, modalidade Pregão Eletrônico Nº. 005/2022-SRP, oriundo do Processo
Administrativo Nº. 079/2022, Tipo: Menor Preço Por Grupo/Lote, cujo objeto atine sobre:
Registro de preços para a futura e eventual aquisição parcelada de materiais de higiene, limpeza
pessoal e correlatos para as Creches da Rede de Educação do Município de Maragojipe – Bahia,
conforme descrito em Edital e seus anexos, futuro contratado:
C MOTA OLIVEIRA SERVIÇOS E VENDAS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ. 09.597.779/0001-49, vencedora do Grupo/Lote: 03,
no valor de R$ 49.157,50 (quarenta e nove mil cento e cinquenta sete reais e cinquenta
centavos),
Ciência aos interessados, observada as prescrições legais pertinentes.

Maragojipe - Bahia, 06 de julho 2022.

VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO
Prefeito Municipal
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AVISO DE CONVOCAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01-TP/2022

O Município de Maragojipe, visando a continuidade ao certame, considerando o estado em que se
encontra o processo, convoca a Empresa ARK ENGENHARIA EIRELI, para no prazo de 48
(quarenta e oito) horas apresentar nova Proposta de Preços, no âmbito da Tomada de Preços
nº01/2022, cujo objeto é a Contratação de empresa para a execução de obras e serviços para
reforma da Praça do Caijá no Município de Maragojipe. C.R. 909089/2020/MTUR/CAIXA, pois essa
Empresa se apresentou na condição de beneficiaria da Lei 123/06, e como a Proposta de Preços de
menor valor foi apresentada pela empresa Construssete no valor de R$1.175.041,71, caberá a
Empresa ARK ENGENHARIA EIRELI, considerando a sequência de classificação, apresentar nova
Proposta cobrindo este valor. Leis 8.666/93 e 123/06. Em: 06 de julho de 2022. Manuela da Cruz de
Andrade – Presidente.
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