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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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LAJE

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2022
PREGAO ELETRONICO N° 019/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N8 371/2022
PROTOCOLO N8 3868/2022

Aos vinte e nove dias do mes de A*osto de dois mil e vinte e dois, de um lado MUNICiPIO DE
LAJE, pessoa juridica de direito intemo, inscrito no CNPJ sob o n° 13.825.492/0001-04, com
sede na Pra*a Raimundo Jose de Almeida n° 01, Municipio de Laje - BA, conjuntamente, por seu
Gestor, Prefeito KLEDSON DUARTE MOTA, Brasileiro, Casado, Enfermeiro, portador do CPF
(MF) n° 818.891.945-49, atraves do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAJE,
ESTADO DA BAHIA, inscrita no Ministerio da Fazenda com p CNPJ sob o n.° 20.664.206/000123, com sede na Prapa Raimundo Jos6 de Almeida, n°1, Casa - Bairro Centro - Laje/Ba, Cep
45.490-000, Representada neste ato, pela Senhora Gestora Municipal de Assistencia Social
ZANIA DE SOUSA ANDRADE, Brasileira, maior, portadora do CIC n° 377.483.785-68 e RG n°
0370556909 SSP-BA, residents e domiciliada na Rua JoSo Freire de Assis, 95 A, Centro-LajeBahia doravante denominado Contratante em face da classifica*ao das propostas apresentadas
na respectiva licitapao com a finalidade de selecionar propostas para o re*istro de prepos para o
2uture e eventu7l, 29rne:iment9 de gener9s 7limenti:i9s e m7teri7l de :9nsum9 >ue
dever79 :9m?9r :est7s b7si:7s ?7r7 distribuig79 gr7tuit7 7 ?ess97s em situ7?79 de
vulner7bilid7de e insegur7n?7 7liment7r n9 Muni:i?i9 de L7je, por deliberapao da Pre*oeira
devidamente publicada e homolo*ada no Diorio Oficial do Municipio de Laje do dia 25/06/2022
resolve re*istrar o(s) prepofs) da(s) empresa(s) classificada(s) abaixo, respeitadas as
disposi*oes das Leis Federais n°. 8.666/93 e 10.520/02, conspante as cteusulas e condi*oes do
Edital Pre*ao Eletronico n° 19/2022/SRP e seus anexos e nas propostas classificadas, partes
inte*rantes deste instrumento, independents ds transcri*oes, e mediants as ctousulas
enunciadas a se*uir.
FORNECEDOR(S)

1.

J FELIPE DE SOUSA EIRELI, com sede na Rua Dr Joaquim Laranjeiras, 226,67.763-9 - Jardim Cruzeiro
representada neste ato por seu representante le*al, Sr® Jaqueline Felipe de Sousa Muritiba, Identidade n°
06.995.171-33 SSP/BA CPF n° 016.944.245-45 CNPJ 10.319.372/0001-39, para os se*uintes Item (S):

p c if ic a q Ao

UND

QTD

Cesta b^sica embaladas em sacos transparentes formada no minimo dos
se*uintes itens e quantitativos: Apucar (02 0*), Arroz Branco (2 0*),
Biscoito do Tipo Amantei*ado (1 pct), Biscoito do Tipo Maizena (1 pct),
Caf6 (2 unid), Carne Bovina Charqueada (10*), Extrato de tomate (1 unid),
farinha de mandioca (20*), Feijao carioca (20*), Fubci de milho (1 pct), leite unid
em pd inte*ral (2 pct), macarrao do tipo espa*uete (1 unid), macarrao, com
ovos, tipo parafuso (1 unid), 6leo comestivel (1 unid), proteinda da soja
sabor fran*o/came (1 pact), creme dental (1 unid), Papel hi*tenico (1 pact),
sabao barra (1 unid), sabao em pd (1 unid), sabonete (1 unid)

5.000

(tens

01

Hens

ESPECIFICAQAO

“oT AQUCAR
(REFINADO, ISENTO DE FERMENTACOES,
PARASITAS OU DETRITOS AN IMAIS OU VEGETAIS,

UND

QTD

“k g "

10.000

V.UNIT.

R$ 3,99

V.TOTAL

MARCA

\R$

7\RCO

39.900,00

VERDE
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COM ASPECTO, COR E CHEIRO PROPRIOS, SABOR
DOCE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAQAO DO
PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE
FABRICAQAO, PRAZO DE VALIDADE, DE ACORDO
COM AS NORMAS E/OU RESOLUQOES VICENTES DA
ANVISA/MS EMBALAGEM EM PACOTE DE 01 KG)
ARROZ BRANCO
(CLASSE LONGO FINO, TIP01 EMBALAGEM
CONTENDO 1 KG, COM DADOS DE IDENTIFICAQAO
DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE
VALIDADE, PESO LIQUIDO, DE ACORDO AS NORMAS
E RESOLUQOES VIGENTES DA ANVISA/MS)_______
BISCOITO TIPO AMENTEIGADO PCT C/1
(LEITE COM PEDAQOS DE CHOCOLOATE,
EMBALAGEM DUPLA COM 400 G, COM DADOS DE
IDENTIFICAQAO DO PRODUTO, MARCA DO
FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO E
DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUQOES
VICENTES DA ANVISA/MS) _________________
BISCOITO TIRO MAISENA PCT C/1
(EMBALAGEM DUPLA COM 400 G, COM DADOS DE
IDENTIFICAQAO DO PRODUTO, MARCA DO
FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO E
DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUQOES
VIGENTES DA ANVISA/MS)____________________
CAFE 250 G '
(CAFE EM L OM N O O P Q N R mN IQ N , EMPACOTADO
AUTOMATICAMENTE(SEM CONTATO
MANUAD.EMBALAGEM CONTENDO 250 G.)________
CARNE BOVINA CHARQUEADA PONTA DE AGULHA
(PONTA DE AGULHA, EM ADEQUADA CONSERVAQAO.
EMBALAGEM A VACUO EM PlASTICO
TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAQAO DO
PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE
VALIDADE, CODIGO DE BARRAS, DATA DE
EMBALAGEM, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE
ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINIST^RIO DA
AGRICULTURA, DIPOA N. 304 DE 22/04/96 E N. 145 DE
22/04/98, DA RESOLUQAO DA ANVISA N.105 DE
19/05/99.)
_
_
CREME DENTAL 90 G
(CREME, DENTAL, COM MINIMO DE 1.500 PPM DE
FLUOR, ACAO BACTERIANA. EMBALAGEM: BISNAGA
COM 90 G, A EMBALAGEM DEVERA CONTER
IMPRESS© NA MESMA OS SEGUINTES DADOS:
NOME/CNPJ DO FABRICANTE, MARCA DO PRODUTO,
ENDERECO, QUANTIDADE, COMPOSICAO,
GARANTIA, PRAZO DE VALIDADE, BEM COMO SOBRE
OS RISCOS QUE APRESENTAM A SAUDE E
SEGURANCA DOS CONSUMIDORES, NORMAS
VIGENTES E REGISTROS NOS ORGAO
COMPETENTES. A VALIDADE DO PRODUTO NAO
DEVERA TER SIDO ULTRAPASSADA EM 50%, NA
DATA DA ENTREGA DO PRODUTO)_____________
EXTRATO DE TOMATE190 G
(EXTRATO, DE TOMATE, CONCENTRADO.
EMBALAGEM COM 190 G, COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO

CATARINAO

KG
R$ 3,89
R$

38.900,00

10.000

BAUDUCCO

PCT
R$ 5,41
R$
27.050,00

5.000

MARILAN

PCT

R$4,18
R$

20.900,00

5.000

DOQURA

UNO

R$ 6,84

10,000

R$
68.400,00

BELO
CHARQUE

KG

R$ 42,53

R$

212,650,00

5.000

SORRISO

UNO

R$ 2,27

UNO

5.000
5.000

R$ 1,55

R$
11,350,00
R$
7.750,00
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FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO E
DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUCOES
DAANVISA/MS)____________________________
FARINHA DE MANDIOCA
(FARINHA DE MANDIOCA: TIP01 CLASSE BRANCA
EM EMBALAGEM PlASTICA DE 02 KG
HERMETICAMENTE FECHADA. COM ROTULAGEM DE
ACORDO COM PRECONIZADO PELA LEGISLAQAO.)
X R YZ AN CARIOCA
(FEIJAO CARIOCA, GRUPO BENEFICIADO ANAO,
VARIEDADE CARIOQUINHA, TIPOI NOVO, TEOR
MAXIMO DE IMPURESA DE 2%, CONSTITUIDO DE
GRAOSINTEIROS, SAOS, ISENTO DE MATERIAIS
TERROSOS, SUJIDADES E MISTURAS DE OUTRAS
VARIEDADES E ESPECIES, EMBALAGEM PLASTICAS
AT6XICASDE1KG)
________
FUBADEMILHO 500G
(FUBA DE MILHO (COR AMARELA EM FLOCOS
ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO.
EMBALAGEM PlASTICA CONTENDO 500 GRAMAS,
LIVRE DE PARASITAS, ODORES ESTRANHOS,
SUBSTANCIAS NOCIVAS, PRAZO DE VALIDADE
MINIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA.)) ___________________________
LEITE EM PO INTEGRAL 200GR
(LEITE, EM P6, INTEGRAL. EMBALAGEM COM 200 G,
COM DADOS DE IDENTIFICAQAO DO PRODUTO,
MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAQAO,
PRAZO DE VALIDADE E DE ACORDO COM AS
NORMAS E/OU RESOLUQ0ES VIGENTES DA
ANVISA/MS. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO
MINISTERIO DA SAODE E/OU MINIST^RIO DA
AGRICULTURA. CARACTERlSTICAS: A)
ORGANOLEPTICAS: ASPECTO - P6 UNIFORME SEM
GRANULOS; COR - BRANCO AMARELADA; ODOR E
\ P ] N O -P g O P Q A^ R _ , NAO RANQOSO, SEMELHANTE
AO DO LEITE FLUIDO; B) FfSICO - QUlMICAS
PROTElNA - MlNIMO 20 %; GORDURA - MlNIMO 20 %;
UMIDADE - MAXIMO 3,5 %; ACIDEZ EM SOLIDOS NAO
GORDUROSOS - MAXIM018 %; SOLUBILIDADE MlNIMO 98 %;)
_ __________________
MACARRAO TIPO SPAGUETH
(MACARRAO. TIPO SPAGUETH (ISENTO DE
PARASITAS E LARVAS, SEM ADIQAO DE CORANTES
APRESENTAQAO EM PACOTE DE 500GRAMAS COM
DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA
DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE
VALIDADE, DE ACORDO COM NORMAS E/OU
RESOLUCOES VIGENTES DAANVISA/MS).)
MACARRAO. COM OVOS. TIPO PARAFUSO
(ISENTO DE PARASITAS E LARVAS, SEM ADIQAO DE
CORANTES APRESENTAQAO EM PACOTE DE
500GRAMAS COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO
PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE
FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE. DE ACORDO
COM NORMAS E/OU RESOLUCOES VIGENTES DA
ANVISA/MS)
__________________________
6LEO COMESTlVEL DE SOJA 900 ML

BELABONO

KG
R$4,00

RS
40.000,00

10.000

BDA

KG

R$ 7,00

RS
70.000,00

10.000
PCT

cuco

R$ 1,95

PCT

RS
9.750,00

5.000
10.000

MILKO

RS 6,73

R$
67.300,00
DELITE

UNO

RS 3,15
RS
15.750,00

5.000

PETYAN

PCT

RS 3,51

UNO

5.000
5.000

R$ 9,15

RS
17.550,00
R$ VILAVELHA
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(OLEO, COMESTIVEL, VEGETAL DE SOJA, PURO,
REFINADO, SEM COLESTEROL, RICO EM VITAMINA E.
EMBALAGEM COM 900 ML, COM DADOS DE
IDENTIFICAQAO DO PRODUTO, MARCA DO
FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO,
E DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUQ0ES
DA ANVISA/MS.)___________________________
PAPEL HIGlSNlCO COMUM 10X3000CM PCT COM 4
UNIDADES
(PAPEL HIGlSNICO COMUM, FOLHA SIMPLES,
DIMENSOES 10X3000CM, PACOTE COM 4 UNIDADES)
PROTEINA. DE SOJA TEXTURIZADA SABOR
FRANCO ( EMBALAGEM COM 400G COM
DADOS DE IDENTIFICAQAO DO PRODUTO,
MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE
VALIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS
E/OU RESOLUQOES DA ANVISA/MS)
PROTEINA. DE SOJA TEXTURIZADA SABOR
CARNE
( EMBALAGEM COM 400G COM DADOS DE
IDENTIFICAQAO DO PRODUTO, MARCA DO
FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, DE
ACORDO COM AS NORMAS E/OU
RESOLUQOES DA ANVISA/MS)____________
SABAO EM BARRA
(SABAO EM BARRA,UNIDADE CONTENDO 500 G,
EMBALADO E ROTULADO COM DADOS DO PRODUTO
E DO FABRICANTE.)________________________
SABAO EM P6 COMUM 500G
(SABAO EM P6 COMUM, C/TENSOATIVO, ALQUIL
BENZENO SULFONATO DE SODIO, COADJUVANTES,
SINERGISTA, BRANQUEADOR 6PTICO, ENZIMAS,
TAMPONANTES, CARGA, CORANTE, PERFUME,
SILICONE E AGUA, EMBALAGEM EM CAIXA OU
PACOTE DE 500 GRAMAS)___________________
SABONETE90G
(O SABONETE, EM TABLETE, USO ADULTO, DE
FRAGRANCIA SUAVE DEVERA POSSUIR GRANDE
PODER ESPUMANTE, SER CREMOSO O SUFICIENTE
PARA NAO DESENVOLVER RACHADURAS AO LONGO
DO TEMPO DE SUA UTILIZAQAO, FORMAR O MlNIMO
DE MASSA GELATINOSA QUE LEVA AO SEU
AMOLECIMENTO PRECOCE E NAO CAUSAR
IRRITABILIDADE DGRMICA EMBALAGEM RESISTENTE
DE MODO A ASSEGURAR PROTEQAO DO PRODUTO
AT£ O MOMENTO DE SUA UTILIZAQAO E TRAZENDO
EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAQAO,
L O N a R Q Eb a YP , NllMERO DE LOTE, DATA DE
FABRICAQAO E/OU PRAZO DE VALIDADE E NUMERO
DE REGISTRO NO MINIST^RIO DA SAUDE PACOTE
COM 01 UNIDADE DE 90G)___________________

45.750,00

PCT

NOVO

5.000
R$ 2,25

R$

11.250,00
NUTRIMAIS

PCT

R$ 3,80
R$
9.500,00

2.500

NUTRIMAIS

PCT
R$ 3,80

UNO

R$
9.500,00

2.500
5.000

ESPUMIL
R$ 8,00

UNO

R$
40.000,00

ESPUMIL

5.000
R$ 3,50
R$
17.500,00

UND

DOVE

5.000

R$ 1,75

R$
8.750,00

TOTAL: R$ 789.500,00 (SETECENTOS E OFTENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS)
Or*ao Participante: Fundo Municipal de Assistencia e Desenvolvimento Social
Or*ao Gerenciador: Secretaria Municipal de Administra*ao e Finan*as
1-OBJETO
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1.1. 0 objeto desta Ata e o re*istro dos preQos classificados no Pre*So Eletronico n° 019/2022/SRP, conforme
especifica*Ses e condi*des constantes no Anex9 I do mesmo instrumento, no qual estao contemplados o prazo de
execu*So e a estimativa das quantidades a serem provavelmente adquiridas ou utilizadas pela Do Fundo Municipal
de Assistencia e Desenvoh/imento Social, na medida das suas necessidades e se*undo a conveniencia do
Municipio de Laje, e que a este termo inte*ram, como se transcritas.
1.2.0 prazo de validade do Re*istro de Pre*os 6 de 12 meses, a partir da data da assinatura desta Ata,
durante o qual os licitantes que tenham os seus pre*os re*istrados poderSo ser convidados a firmar as
contrata*bes, observadas as condi*bes fixadas no edital e nas normas pertinentes.
1.2.1. Sendo o prazo de validade do Re*istro de Pre*o inferior a 12 (doze) meses, serS admitida a prorro*a*ao da
vi*bncia da Ata de Re*istro de Pre*os, para completar este prazo, sempre que as condi*bes de contrata*bo
continuarem se mostrando vantajosas para a Administra*bo).
1.3. A(s) contrata*bo(bes) derivadas do re*istro obedecerao Ss condi*bes da minuta de contrato constante do
Anexo XI deste Instrumento, facultada a substitui*ao, a critGrio da Administra*ao, por instrumento equivalente,
desde que presentes as condi*bes do art. 62 da Lei Federal n°. 8.666/93.
1.4. £ vedada a subcontrata*ao parcial do objeto, a associa*ao da contratada com outrem, a cessao ou
transferencia, total ou parcial do contrato, bem como a fusao, cisao ou incorpora*ao da contratada, nao se
responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
1.5. Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no re*istro de pre*os ficarao d disposi*ao da
Administra*ao, para que efetue as contrata*bes nas oportunidades e quantidades de que necessitar, atb o limite
estabelecido.
1.6. A existencia de pre*os re*istrados nao obri*a a Administra*ao a firmar as contrata*bes que deles poderao
advir, ficando-lhe facultada a utiliza*bo de outros meios, respeitada a le*isla*bo relativa bs licita*bes, sendo
asse*urado ao beneficibrio do re*istro a preferbncia em i*ualdade de condi*bes.
1,7,0 fomecedor ou prestador de servi*os fica obri*ado a aceitar, nas mesmas condi*bes constantes nesta Ata de
Re*istro de Pre*o, os acrbscimos ou supressbes nos quantitativos re*istrados, limitados a 25% (vinte e cinco por
cento)da quantidade licitada para cada item re*istrado.
1.8. As supressbes poderao ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.
1.9.0 prazo de entre*a nao deverb ultrapassar 05 (cinco) dias uteis a partir da solicita*ao do CONTRATANTE da
solicita*bo do Setor de Compras da Unidade.
2 • 0 PREQO
2.1. Os pre*os sbo fixos e irreajustbveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data de apresenta*bo da
proposta, apbs o que a concessbo de reajustamento, serb feita mediante a aplica*bo do INPC/IBGE.
2.2. A revisbo de pre*os re*istrados em Ata poderb ser realizada a pedido do beneficibrio do re*istro, ou por
iniciativa da Administra*ao, nos termos do Decreto Federal n° 7892/13, em decorrbncia de fato que eleve os pre*os
dos servi*os ou bens re*istrados, ou de eventual redu*bo daqueles praticados no mercado, devendo o br*bo
*erenciador da Ata promover as necessbrias modifica*bes, compondo novo quadro de pre*os e disponibilizando-o
no site oficial.
2.3. A altera*ao ou revisbo de pre*os re*istrados em Ata nao implica em revisbo dos pre*os dos contratos
decorrentes do respectivo Re*istro de Pre*os.
2.4.0 requerimento de revisbo de pre*os deverb ser formulado pelo beneficibrio do re*istro no prazo mbximo de urn
ano a partir do fato que a ensejou, sob pena de decadencia, em consonancia com o art. 211 da Lei Federal n°
10.406/02.
3-DACONTRATAQAO
3.1. Como condi*ao para celebra*ao do contrato ou instrumento equivalente, o licitante deverb manter, durante todo
o prazo de validade do Re*istro de Pre*os, todas as condi*bes de habilita*bo exi*idas na licita*bo, ficando
esclarecido que, nos termos da le*isla*bo vi*ente, nbo serbo contratados fomecedores ou prestadores de servi*o
que nbo estejam com documenta*bo re*ular.
3.2. 0 fomecedor serb convocado para assinatura do contrato ou instrumento equivalente no prazo de atb 03 (tres)
dias uteis, contado da data do recebimento da convoca*ao.
3.3. Na hipbtese do fomecedor convocado nbo assinar o termo de contrato, ou nbo aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, no prazo e nas condi*bes estabelecidas, a Administra*bo poderb convocar os demais licitantes que
tenham os seus pre*os re*istrados, obedecendo a ordem de classifica*bo, e proper a contrata*bo do fomecimento
dos materiais ou dos servi*os re*istrados pelos pre*os apresentados pelo primeiro colocado.
3.4. Na hipbtese dos demais licitantes nbo aceitarem a contrata*bo pelos pre*os apresentados pelo primeiro
colocado, a Administra*ao poderb contratar os demais licitantes, respeitada a ordem de classifica*bo, pelo pre*o por
eles apresentados, desde que os mesmos sejam compatlveis com a mbdia de mercado, o que deverb ser
comprovado nos autos.

Certificação Digital: NG7GBNST-PGIHFQCG-2TTAJUPI-Z4FJXH5Y
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/laje

I
I

Edição 2.821 | Ano 3
19 de setembro de 2022
Página 8

PFtE^E-nruRA
MUNICIPAL OE LAJE

3.5. A assinatura do contrato ou do instrumento equivalents dever^ ser reahzada pelo representante le*al da
empresa ou mandatirio com poderes expresses.
3.6. Os contratos celebrados em decorrSncia do Re*istro de Pre*os estao sujeitos Ss re*ras previstas na Lei
Federal n° 8.666/93, inclusive quanto aos prazos de vi*dneia.
3.7. A contratada ficarS obri*ada a aceitar nas mesmas condi*Qes contratuais, acrSscimos ou supressfies que se
fizerem no objeto, de ate 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada item re*istrado
3.8. As supressGes poderao ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.
4. DAS CONDIQ0ES DE PAGAMENTO
4.1. Os pa*amentos devidos a Contratada serao efetuados atravGs de ordem bancaria ou ctedito em conta corrente,
ate o 30° (tri*Gsimo) dia, contado da data da apresenta*So da fatura, apGs concluldo o recebimento definitive, em
consonSncia com o disposto no art. 5° e art. 40 da Lei Federal n° 8.666/93.
4.2. A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) somente devete(ao) ser apresentada(s) para pa*amento apGs a conclusGo da
etapa do recebimento definitive, indicative da satisfa*ao pela Contratada de todas as obri*a*Ges pertinentes ao
objeto contratado.
4.3. Ainda que a nota fiscal/fatura seja apresentada antes do prazo definido para recebimento definitive, o prazo
para pa*amento somente fluite apGs o efetivo atesto do recebimento definitive.
4.4.0 CONTRATANTE descontate da fatura mensal o valor correspondente Gs faltas ou atrasos no cumprimento da
obri*a*ao, com base no valor do pre*o vi*ente.
5.5. A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) devete(ao) estar acompanhadas da documenta*ao probatGria pertinente, relativa
ao recolhimento dos impostos relacionados com a obri*a*ao.
4.6. Em havendo al*uma pendGncia impeditiva do pa*amento, a exemplo de erro na apresenta*So da nota
fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes a contrata*So, ou, ainda, circunstencia que impe*a a liquidate da
despesa, como obri*a*Ges financeiras pendentes, decorrentes de penalidade imposta ou inadimptencia, o
pa*amento ficate sobrestado ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo
para pa*amento iniciar-se-G apGs a comprova*ao da re*ulariza*ao da situa*ao, nGo acarretando qualquer Gnus
para o Contratante.
4.7. As situa*Ges previstas na le*isla*Go especifica sujeitar-se-§o G emiss&o de nota fiscal eletrGnica.
4.8. A atualiza*ao moneteria dos pa*amentos devidos pela Administra*ao, em caso de mora, serG calculada
considerando a data do vencimento da obri*a*ao e do seu efetivo pa*amento, de acordo com a varia*ao do INPC
do IBGE pro rata tempore.
4.9. Nas compras para entre*a imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entre*a ate 30 (trinta) dias
contados da data da celebra*ao do ajuste, serG dispensada a atualiza*ao financeira correspondente ao periodo
compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o pa*amento, desde que nao superior a quinze
dias, em conformidade com o § 4°. do art. 40 da Lei Federal n° 8.666/93.
5 • A MANUTENQAO DAS CONDIQOES DA PROPOSTA - REAJUSTAMENTO E REVISAO
5.1. Esta Ata de Re*istro de Pre*os podete sofrer altera*Ges, obedecidas as disposi*Ges previstas no art. 143 da
Lei Federal n° 8.666/93.
5.2. A revisao de pre*os registr7d9s em At7 poderG ser realizada a pedido do beneficiGrio do re*istro, ou por
iniciativa do Municlpio de Laje, em decorrencia de eventual redu*ao daqueles praticados no mercado, ou de fato
que eleve os pre*os dos servi*os ou bens re*istrados, devendo o Gr*ao *erenciador da Ata promover as
necessarias modifica*oes, compondo novo quadro de pre*os e disponibilizando-o no site oficial.
5.3. Quando o pre*o re*istrado, por motive superveniente, tomar-se superior ao praticado no mercado o Gr*Go
*erenciador deverG:
a) convocar o fomecedor visando a ne*oda*ao para a redu*ao de pre*os e sua adequa*ao ao praticado pelo
mercado;
b) liberar o fomecedor do compromisso assumido, na hipGtese em que resultar frustrada a ne*ocia*ao;
c) convocar os demais fornecedores visando i*ual oportunidade de ne*oda*ao.
5.4. Quando o pre*o de mercado tomar-se superior aos pre*os re*istrados e o fomecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, nGo puder cumprir o compromisso, o Gr*ao *erenciador poderG:
a) liberar o fomecedor do compromisso assumido, sem aplica*Go de penalidade, se confirmado a veracidade dos
motives e comprovantes apresentados, na hipGtese da comunica*ao ocorrer antes do pedido de fornecimento;
b) convocar os demais fornecedores visando i*ual oportunidade de ne*ocia*Go.
5.5. Nao havendo exito nas ne*ocia*Ges, o Gr*Go *erenciador deverG proceder G suspensGo do item da Ata de
Re*istro de Pre*os, adotando as medidas cablveis para obten*Go da contrata*Go mais vantajosa.
5.6. Os pre*os re*istrados, quando sujeitos a controle oficial, poderGo ser revistos nos termos e prazos fixados pelo
Gr*Go controlador.
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5.7. A revisSo de pre*os re*istrados em Ata nao implica em revisSo dos pre*os dos contratos decorrentes de
respectiva licitato. a dual depended de requerimento formal do contratado e de comprovato do impacto que
*erou o eventual desequilibrio economico - financeiro.
5.8. Em nenhuma hipdtese serao re*istrados pre*os que se apresentem superiores aos de mercado.
6 - POSSIBILIDADE DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREQOS

6.1. Poder£ utilizar-se da Ata de Re*istro de Pre*os, ainda, qualquer 6r*ao ou entidade da Administrate que n§o
tenha participado do certame, mediante pr6via anuSncia do 6r*§o *erenciador (Secretaria Municipal de
Administrate e Finan*as), desde que devidamente justificada a vanta*em e respeitadas, no que couber, as
condites e as re*ras estabelecidas no Decreto n° 7892/2001, e na Lei n° 8,666/93.
6.2. CaberS ao fomecedor beneficterio da Ata de Re*istro de Pre*os, observadas as condites nela estabelecidas,
optar pela aceitato ou nao do fomecimento, desde que este fomecimento nao prejudique as obri*ates
anteriormente assumidas.

6.3. As aquisi*des ou contratates adicionais a que se refere este item nao poderao exceder, por 6r*3o ou
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatdrio e re*istrados na ata de re*istro
de pre*os.
6.4. As adesdes d ata de re*istro de pre*os sao limitadas, na totalidade, ao quintuple do quantitative de cada item
re*istrado na ata de re*istro de pre*os para o dr*ao *erenciador Secretaria Municipal de Administra*ao e Finan*as)
e 6r*§o participants (Fundo Municipal de Assistdncia e Desenvolvimento Social), independente do ntimero de
dr*Sos nao participantes que eventualmente aderirem,
6.5. Ao 6r*3o nSo participants qus aderir h presente ata competem os atos relatives d cobran*a do cumprimento
pelo fomecedor das obri*a*oes contratuaimente assumidas e a aplica*ao, observada a ampla defesa e o
contraditdrio, de eventuais penalidades decorrentes dp descumprimento de cteusulas contratuais, em rela*So ds
suas prdprias contrata*oes, informando as ocorrdncias ao dr*ao *erenciador.

7 - PA FISCALEAQAO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1. Competird ao Contratante e ao Or*ao Gerenciador do Re*istro de Pre*os proceder ao acompanhamento da
execu*do do contrato, ficando esclarecido que a a*do ou omissdo, total ou parcial, da fiscaliza*ao do Contratante
nao eximird d Contratada de total responsabilidade na execu*do do contrato.
7.1.1. Competird ao Contratante do Re*istro de Pre*os:
a) anotar, em re*istro prdprio, as ocorrdncias relativas d execu*do do contrato, determinando as providdneias
necessarias d corre*ao das falhas ou defeitos observados;
b) dar imediata cidncia a seus superiores e ao dr*ao central de controls, acompanhamento e avalia*do financeira de
contratos e convdnios, dos incidentes e ocorrdncias da execu*do que possam acarretar a imposi*ao de san*oes ou
a rescisao contratual;
c) adotar, junto a terceiros, as providdneias necessdrias para a re*ularidade da execu*do do contrato;
d) promover, com a presen*a da contratada, a verifica*ao da execu*do jd realizada, emitindo a competente
habilita*do para o recebimento de pa*amentos;
e) cumprir as diretrizes tra*adas pelo dr*ao central de controle, acompanhamento e avalia*do financeira de
contratos e convdnios;
f) fiscalizar a obri*a*do da contratada de manter, durante toda a execu*do do contrato, em compatibilidade com as
obri*a*oes assumidas, as condi*oes de habilita*do e qualifica*ao exi*idas na licita*ao, bem como o re*ular
cumprimento das obri*a*des trabalhistas e previdencidrias;
*) ’ ordenar a imediata retirada, de suas dependencias, de empre*ados da contratada, cuja permandneia seja
inconveniente ou que venha embara*ar ou dificultar a a*do fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da
contratada, quaisquer dnus decorrentes das leis trabalhistas e previdencidrias, bem como qualquer outra que tai fato
imponha;
h) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresenta*do de documentos relacionados com a execu*do do
contrato.
7.2 0 recebimento do objeto se dard se*undo o disposto no art. 73 da Lei Federal n° 8.666/93, sendo certo que
es*otado o prazo de ve.ncimento do recebimento provisdrio sem qualquer manifesta*ao do dr*do ou entidade
contratante, considerar-se-d definitivamente aceito pela Administra*ao o objeto contratado, para todos os efeitos,
salvo justificativa escrita fundamentada.
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7.3. 0 contratante rejeitar^, no todo ou em parte, qualquer proposi^o de fomecimento em desacordo com as
especifica*des do objeto da licita*ao.
7.4. 0 fomecedor se comprometerd a atender com presteza
reclama*oes sobre a qualidade e pontualidade do
fomecimento, providenciando sua imediata corre*ao, sem 6nus para o Municipio de Laje.
7.5. Em caso de diver*dncia entre a Nota de Empenho e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente
entre*ues, o Fomecedor ser£ notificado para retir^-los imediatamente, sendo a ocorrGncia comunicada a
Controladoria do Municipio, para ado*So das providdncias cablveis.
8 - DAS PENALIDADES
8.1. Constituem illcitos administrativos as condutas previstas nos arts. 90, 92, 94, 95 e 96 da Lei Federal n°
8.666/93, sujeitando-se os infratores Ss comina*oes le*ais, especialmente as definidas no art. 87 do mesmo
diploma, *arantida a pr6via e ampla defesa em process© administrative.
8.2. A inexecu*So contratual, inclusive por atraso injustificado na execu*So do contrato, sujeitar^ o contratado &
multa de mora, que seii *raduada de acordo com a *ravidade da infra*ao, obedecidos os se*uintes limites
meiximos:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obri*a*ao, inclusive no de
recusa do adjudicaferio em firmar o contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convoca*ao;
b) 0,3% (trds dScimos por cento) ao dia, at6 o tri*6simo dia de atraso, sobre o valor da parte do fomecimento ou
servi*o n§o realizado;
c) 0,7% (sete dScimos por cento) sobre o valor da parte do fomecimento ou servi*o nao real izado, por cada dia
subsequente ao tri*£simo.
8.2.1. A multa a que se refere este item nao impede que a Administra*ao rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as demais san*des previstas na lei.
8.2.2. A multa, aplicada apbs re*ular processo administrative, ser6 descontada da *arantia do contratado faltoso.
8.2.3. Se o valor da multa exceder ao da *arantia prestada, alem da perda desta, a contratada responded pela sua
diferen*a, que ser£ descontada dos pa*amentos eventualmente devidos pela Administra*ao ou, ainda, se for o
caso, cobrada judicialmente.
8.2.4. N3o tendo sido prestada *arantia, a Administra*So se reserva o direito de descontar diretamente do
pa*amento devido a contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
8.2.5. As multas previstas neste item nao tSm carter compensatdrio e o seu pa*amento nao eximird a contratada
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infra*fies cometidas.
8.3. Serao punidos com a pena de suspensdo tempordria do direito de cadastrar e licitar e impedimento de contratar
com a Administra*ao os que incorrerem nos illcitos previstos no art. 7°. da Lei Federal n° 10.520/02 e art. 88, inciso I
da Lei n° 8.666/93.
8.4. Serao punidos com a pena de declara*do de inidoneidade para licitar e contratar com a Administra*ao,
enquanto perdurarem os motives determinantes da puni*ao ou atd que seja promovida a reabilita*ao perante a
autoridade competente para aplicar a puni*ao, os que incorram nos illcitos previstos nos incisos II e III do art. 88, art.
92 e Para*rafo Unico, art. 93 e art. 96 da Lei n° 8.666/93.
8.5. Para a aplica*ao das penalidades previstas serao levados em conta a natureza e a *ravidade da falta, os
prejulzos dela advindos para a Administra*ao Publica e a reincidencia na pr£tica do ato.
8.6.0 re*istro de pre*o do fomecedor ou do prestador de servi*os poderS ser cancelado, sem prejulzo das san*oes
previstas na Lei Federal n° 8.666/93, *arantida prSvia e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da
data do recebimento da notifica*So, quando:
a) nao forem cumpridas as exi*Sncias contidas no Edital ou na Ata de Re*istro de Pre*os;
b) injustificadamente, o fomecedor ou prestador de servi*o deixar de firmar o contrato decorrente do Re*istro de
Pre*os;
c) o fomecedor ou prestador de servi*o der causa & rescisao administrativa de contrato, decorrente do Re*istro de
Pre*os, por urn dos motives elencados nos incisps de III a XII do art. 78 da Lei n° 8.666/93.
9 -DA RESCISAO
9.1. A inexecu*ao, total ou parcial do contrato ensejard a sua rescisao, com as consequdncias contratuais e as
previstas na Lei Federal n° 8.666/93.
9.2. A rescisao podera ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos enumerados nos incisos
I a XV, XX e XXI do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93.
9.3. Quando a rescisao ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93., sem que
haja culpa da contratada, ser£ esta ressarcido dos prejulzos re*ularmente comprovados que houver sofrido, na
forma do art. 79 do mesmo diploma.
9.4. Em consonSncia com o art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, o re*istro poder^ ser cancelado por inidoneidade
superveniente ou comportamento irre*ular do benefici^rio, ou, ainda, no caso de substancial altera*ao das
condi*oes do mercado.
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9.5. Os pre*os re*istrados poderao ser suspenses temporariamente ou cancelados pela Administra*io quando se
tomarem superiores aos praticados no mercado; b)- por razoes de interesse publico, devidamente fundamentadas.
9.5.1. A comunica*ao do cancelamento do pre*o re*istrado do fomecedor ou prestador de servi*os, nas hipdteses
previstas neste item seri feita por escrito, juntando-se o comprovante nos autos que deram ori*em ao Re*istro de
Pre*os.
9.5.2. Na hipdtese prevista no inciso I do item 18.5, antes da suspensao ou cancelamento, a Administra*io poderi
proceder i ne*ocia*efo com o fomecedor ou prestador de servi*os, visando i revisio para a redu*io do pre*o
re*istrado a firn de compatlbilizi-lo com os praticados no mercado.
9.5.3. No caso de ser i*norado ou incerto o endere*o dp fomecedor ou prestador de servi*o, a comunica*ao seri
feita mediante publica*io no Diirio Oficial do Municlpio, considerando cancelado o pre*o re*istrado a partir da data
da publica*ao.
9.6. 0 fomecedor ou o prestador de servi*os poderi solicitar o cancelamento do pre*o re*istrado, mediante
justificativa escrita, por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administra*ao, que comprove a
impossibilidade temporiria ou definitiva de cumprir as exi*encias deste instrumento convocatdrio.
9.7. A C9ntr7t7nte n79 ?9deri sus?ender 9 29me:iment9 en>u7nt9 estiver 7gu7rd7nd9 ?r9nun:i7ment9 9u
de:is79 s9bre re7just7ment9 9u revis79 s9b ?en7 de I he ser im?ut7d7 mult7 de 2% (d9is ?9r :ent9) d9 v7l9r
estim7d9 d9 29me:iment9, sem ?rejulz9 d7 7?li:7:7b de 9utr7s ?en7lid7des 7dministr7tiv7s e/9u judi:i7ls.
10 - VINCULAQAO AO EDITAL DE LICITAQAo
10.1. Inte*ra a presente Ata, como se nele estivessem transcritas, as clausulas e condi*des estabelecidas no
processo licitatdrio referido no preimbulo constants do Edital e nos seus anexos.
11-FORO
11.1. As partes ele*em o Foro da Cidade de Laje, Estado da Bahia, que prevalecerd sobre qualquer outro, por mais
privile*iado que seja, para dirimir quaisquer diividas oriundas do presente contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (tres) vias de i*ual teor e forma na
presen*a das testemunhas que subscrevem, depois de lido e achado conforme.

Laje, 29 de A*osto de 2022.
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