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PUBLICAÇÕES

PREFEITURA
MUNICIPAL DE LAJE

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N0 002/2022
PREGAO ELETRdNICO N° 021/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 155/2022
PROTOCOLO N° 1276/2022

Aos oito dlas do mfis de Novembro de dois mil e vinte e dois, de um lado O MUNICfPIO DE LAJE, pessoa jurldica de
direito intemo, inscrito no CNPJ sob o n° 13.825.492/0001-04, com sede na PraQa Raimundo Jose de Almeida n° 01,
Municlpio de Laje - BA, conjuntamente, por seu Gestor, Prefeito KLEDSON DUARTE MOTA, Brasileiro, Casado,
Enfermeiro, portador do CPF (MF) n° 818.891.945-49 , doravante denominado Contratante em face da classifica^o das
propostas apresentadas na respectiva licita^ao com a finalidade de selecionar propostas para o registro de preQOS para o
fornecimento future e eventual de materials permanentes, com a finalidade de suprlr as necessidades das diversas
secretarias do Municipio de Laje, por deliberaoao da Pregoeira devidamente publicada e homologada no Diorio Oficial do
Municlpio de Lajedo dia 27/10/2022 resolve registrar o(s) prego(s) da(s) empresa(s) classificada(s) abaixo, respeitadas as
disposigfies das Leis Federais n°. 8.666/93 e 10.520/02, consoante as cldusulas e condi^es do Edital Preggo Eletrfinico n°
021/2022/SRP e seus anexos e nas propostas classificadas, partes integrantes deste instrumento, independente de
transcribes, e mediante as cldusulas enunciadas a seguir.
FORNECEDORfS)
GS SERVICE COMERCIAL DE MOVE1S EIRELI, com sede na Rua Manoel Gomes Cerqueira, n° 15, Sala 01, Centro
Ourigangas, Ba, Cep 48150000 representada neste ato por seu representante legal, Sr. Gilson Soares Pereira, portador da
identidade n° 422328138 SSP-BA e CPF n0 420.418.055-87, CNPJ:18.195.038/0001-22 para o seguinte lote:
.ote 1:
MARCA
UND QTD V. UNIT. V. TOTAL
ITEM ?@ A?B CD CB EF AG
“3“
R$
PADIMR$
UND
MESA P/REUNIAO RETANGULAR DIMENSOES
2.100,00
MX2000
2000X900X75MM TAMPO EM MDP ESPESSURA
700,00
MINIMA
4
(MESA P/REUNIAO RETANGULAR DIMENSOES
2000X900X75MM TAMPO EM MDP ESPESSURA
MINIMA 18MM)________________________
PRESTIMIX
R$
UND
190 R$
CADEIRA PLA7 TICA SEM BRAQO (COR BRANCA)
-BISTRO
7.410,00
39,00
(CADEIRA PlASTICA SEM BRAQO (COR BRANCA),
AMANDA
17
PESO RECOMENDADO 140KG, MATERIAL EM
POLIPROPILENO + ADITIVOS, DIMENSOES DO
PRODUTO (AXLXP): 90X43X51CM, PESO: 2,15KG)
PADIMR$
7 R$
MESA SEM GAVETAS. MESA RETA SEM GAVETAS, UND
2.079,98
MX2000
297,14
TAMPO, PAINEL FRONTAL E LATERAL, CON
(MESA SEM GAVETAS. MESA RETA SEM GAVETAS,
TAMPO, PAINEL FRONTAL E LATERAL,
CONFECCIONADOS EM COMPENSADO
35
MULTILAMINAD015 MM, REVESTIDOS EM
LAMINADO; ESTRUTURA EM TUBO DE AQO
INDUSTRIAL RETANGULAR; MEDIDAS: 1500X60X72.
COR A DEFINIR(SERAO TOLERADAS VARIAQOES
DE ± 2% NESTAS DIMENSOES).)____________
PADIM4 R$
R$
UND
MESA DE REUNlAO DIRETORIA PARA 12
3.612,00
MX2000
903,00
LUGARES, ALTURA 74 CM; LARGURA120 CM;
36
PROFUND
(MESA DE REUNlAO DIRETORIA PARA 12
LUGARES, ALTURA 74 CM; LARGURA 120 CM;

r
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PROFUNDIDADE 320 CM; COR NOGAL/PRETO;
12LUGARES; ESTRUTURA DE MDP; TAMPO MDF,
______ GARANTIADE24MESESPELOFORNECEDOR.)
_______ ______
TOTAL DOS ITEMS: R$ 15.201,98 (quinze mil, duzentos e urn reals e noventa e oito centavos).

6rgaos Participantes: Secretaria de Administrate e Fianpas/ Secretaria de Esporte/Secretaria de AssisWncia e
Desenvolvimento Social/Secretaria de Agriculture e Secretaria de Services Publicos, Obras e Planejamento.
6rgSo Gerenciador: Secretaria Municipal de Administrato e Finan^as

1-OBJETO
1.1. 0 objeto desta Ata 6 o registro dos pregos classificados no Pregao Eletrfinico n0 021/2022/SRP, conforme
especificates e condites constantes no Anexo I do mesmo instrumento, no qual estSo contemplados o prazo de
execute e a estimativa das quantidades a serem provavelmente adquiridas ou utilizadas pela Secretaria Municipals de
Laje, na medida das suas necessidades e segundo a conveniencia do Municlpio de Laje, e que a este termo integrem,
como se trenscritas.
1.2.0 prazo de validade do Registro de Pregos6 de 12 meses, contados a partirda data da assinature desta Ata,
durante o qual os licitantes que tenham os seus preQos registrados poderSo ser convidados a firmar as contratates,
observadas as condites fixadas no edital e nas normas pertinentes.
1.2.1. Sendo o prazo de validade do Registro de Pre$o inferior a 12 (doze) meses, ser& admitida a prorrogato da vigfincia
da Ata de Registro de Pregos, para completar este prazo, sempre que as condites de contratato continuarem se
mostrendo vantajosas para a Administrate)1.3. A(s) contratato(6es) derivadas do registro obedecerfio £s condites da minuta de contrato constante do Anexo XI
deste Instrumento, facultada a substitute, a critGrio da Administrate, per instrumento equivalente, desde que presentes
as condites do art. 62 da Lei Federal n°. 8.666/93.
1.4. E vedada a subcontratato parcial do objeto, a associate da contratada com outrem, a cessfio ou transfer&ncia, total
ou parcial do contrato, bem como a fusSo, cisSo ou incorporate da contratada, nifo se responsabilizando o contratante por
nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
1.5. Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de pregos ficarSo d disposito da
Administrate, para que efetue as contratates nas oportunidades e quantidades de que necessitar, at6 o limits
estabelecido.
1.6. A existdneia de preQos registrados niio obriga a Administrate a firmar as contratates que deles poderao advir,
ficando-lhe facultada a utilizato de outros meios, respeitada a legislate relativa ds licitates, sendo assegurado ao
beneficidrio do registro a preferdneia em igualdade de condites.
1.7. 0 fomecedor ou prestador de servigos fica obrigado a aceitar, nas mesmas condites constantes nesta Ata de
Registro de Prego, os acrdscimos ou supressOes nos quantitativos registrados, limitados a 25% (vinte e cinco por cento)da
quantidade licitada para cada item registrado.
1.8. As supressftes poder§o ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.
1.9. 0 prazo de entrega nao deverd ultrapassar 15 (quinze) dias uteis a partir da solicitato do CONTRATANTE da
solicitato do Setor de Compras da Unidade. EM caso de urgdneias informados na Ordem de Fomecimento, o prazo serd
reduzido a 05 (cinco) dias uteis.
2.OPREQO
2.1. Os preoos sSo fixes e irreajustSveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data de apresentato da proposta,
ap6s o que a concessSo de reajustamento, serd feita mediante a aplicato do INPC/IBGE.
2.2. A revisao de pregos registrados em Ata poderd ser realizada a pedido do beneficiirio do registro, ou por iniciativa da
Administrate, nos termos do Decreto Federal n° 7892/13, em decorrSncia de fato que eleve os pregos dos servigos ou
bens registrados, ou de eventual reduto daqueles praticados no mercado, devendo o drgao gerenciador da Ata promover
as necessaries modificates, compondo novo quadro de pre^os e disponibilizando-o no site oficial.
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2.3. A altera^o ou revisao de preQos registrados em Ata nao implica em revisSo dos pre$os dos contratos decorrentes do
respective Registro de Pregos.
2.4.0 requerimento de revisao de pregos deverS ser formulado pelo benefici^rio do registro no prazo mSximo de um ano a
partir do fato que a ensejou, sob pena de decadSncia, em consonSncia com o art. 211 da Lei Federal n° 10.406/02.

3-T EB G U V W EV EF AG
3.1. Como condigdo para celebragdo do contrato ou instrumento equivalents, o licitante deverd manter. durante todo o
prazo de validade do Registro de Pregos, todas as condigfies de habilitagdo exigidas na licitagdo, ficando esclarecido que,
nos termos da legislagdo vigente, ndo serdo contratados fomecedores ou prestadores de servigo que nao estejam com
documentagdo regular.
3.2. O fomecedor serd convocado para assinatura do contrato ou instrumento equivalente no prazo de atd 03 (trds) dias
uteis, contado da data do recebimento da convocagdo.
3.3. Na hipdtese do fomecedor convocado ndo assinar o termo de contrato, ou ndo aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, no prazo e nas condigbes estabelecidas, a Administragdo poderd convocar os demais licitantes que tenham os
seus pregos registrados, obedecendo a ordem de classificagdo, e propor a contratagdo do fomecimento dos materiais ou
dos servigos registrados pelos pregos apresentados pelo primeiro colocado.
3.4. Na hipdtese dos demais licitantes ndo aceitarem a contratagdo pelos pregos apresentados pelo primeiro colocado, a
Administragdo poderd contratar os demais licitantes, respeitada a ordem de classificagdo, pelo prego por eles
apresentados, desde que os mesmos sejam compatlveis com a mddia de mercado, o que deverd ser comprovado nos
autos.
3.5. A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente deverd ser realizada pelo representante legal da empresa ou
mandatdrio com poderes expresses.
3.6. Os contratos celebrados em decorrdncia do Registro de Pregos estao sujeitos ds regras previstas na Lei Federal n®
8.666/93, inclusive quanto aos prazos de vigdneia.
3.7. A contratada ficard obrigada a aceitar nas mesmas condigoes contratuais, acrdscimos ou supressSes que se fizerem
no objeto, de atd 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada item registrado
3.8. As supressSes poderdo ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.

4. DAS CONDIQ0ES DE PAGAMENTO
4.1. Os pagamentos devidos d Contratada sertio efetuados atravSs de ordem banc^ria ou cr6dito em conta corrente, at6 o
30° (trigSsimo) dia, contado da data da apresentagfio da fatura, apds conclufdo o recebimento definitivo, 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 deverS(ao) ser apresentada(s) para pagamento apds a conclus§o da etapa do
recebimento definitive, indicative da satisfagSo pela Contratada de todas as obrigagSes pertinentes ao objeto contratado.
4.3. Ainda que a nota fiscal/fatura seja apresentada antes do prazo definido para recebimento definitive, o prazo para
pagamento somente fluird apds o efetivo atesto do recebimento definitivo.
4.4. O CONTRATANTE descontard da fatura mensal o valor correspondente ds faltas ou atrasos no cumprimento da
obrigagdo, com base no valor do prego vigente.
5.5. A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) deverd(ao) estar acompanhadas da documentagdo probatdria pertinente, relative ao
recolhimento dos impostos relacionados com a obrigagdo.
4.6. Em havendo alguma penddneia impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na apresentagdo da nota fiscal/fatura ou
dos documentos pertinentes d contratagdo, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, come obrigagdes
financeiras pendentes, decorrentes de penalidade imposta ou inadimpldncia, o pagamento ficard sobrestado atd que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-d apds a comprovagdo
da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer onus para o Contratante.
4.7. As situagoes previstas na legislagdo especifica sujeitar-se-do d emissao de nota fiscal eletrfinica.
4.8. A atualizagdo monetdria dos pagamentos devidos pela Administragdo, em caso de mora, serd calculada considerando
a data do vencimento da obrigagdo e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variagdo do INPC do IBGE pro rata
tempore.
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4.9. Nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega atd 30 (trinta) dias contados da
data da celebraggo do ajuste, serg dispensada a atualizaggo financeira correspondente ao periodo compreendido entre as
datas do adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que ngo 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 Registro de Pregos poderS sofrer alteragfies, obedecidas as disposigOes previstas no art. 143 da Lei
Federal n° 8.666/93.
5.2. A revisdo de pregos registrados em Ata poderg ser realizada a pedido do beneficigrio do registro, ou por iniciath/a do
Municipio de Laje, em decorrencia de eventual redugao daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve os pregos
dos servigos ou bens registrados, devendo o 6rgSo gerenciador da Ata promover as necessgrias modificagdes, compondo
novo quadro de pregos e disponibilizando-o no site oficial.
5.3. Quando o prego registrado, por motivo superveniente, tomar-se superior ao praticado no mercado o 6rgao gerenciador
deverg:
a) convocar o fomecedor visando a negociaggo para a redugSo de pregos e sua adequaggo ao praticado pelo mercado;
b) liberar o fomecedor do compromisso assumido, na hipbtese em que resultar frustrada a negociaggo;
c) convocar os demais fomecedores visando igual oportunidade de negociaggo.
5.4. Quando o prego de mercado tomar*se superior aos pregos registrados e o fomecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, ngo puder cumprir o compromisso, o drggo gerenciador poderg:
a) liberar o fomecedor do compromisso assumido, sem aplicaggo de penalidade, se confirmado a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados, na hipdtese da comunicaggo ocorrer antes do pedido de fomecimento;
b) convocar os demais fomecedores visando igual oportunidade de negociaggo.
5.5. Ngo havendo gxito nas negociagfies, o drggo gerenciador deverg proceder g suspensgo do item da Ata de Registro de
Pregos, adotando as medidas cablveis para obtenggo da contrataggo mais vantajosa.
5.6. Os pregos registrados, quando sujeitos a controls oficial, poderao ser revistos nos termos e prazos fixados pelo drggo
controlador.
5.7. A revisgo de pregos registrados em Ata ngo implica em revisgo dos pregos dos contratos decorrentes de respectiva
licitaggo, a qual dependerg de requerimento formal do contratado e de comprovaggo do impacto que gerou o eventual
desequilibrio econdmico - financeiro.
5.8. Em nenhuma hipdtese sergo registrados pregos que se apresentem superiores aos de mercado.

6 - POSSIBIUDADE DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREQOS
6.1. Podert utilizar-se da Ata de Registro de Pregos, ainda, qualquer 6rg§o ou entidade da AdministragSo que n§o tenha
participado do certame, mediante prdvia anuSncia do 6rgao gerenciador (Secretaria Municipal de AdministragSo e
Finangas), desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condigoes e as regras
estabelecidas no Decreto n° 7892/2001, e na Lei n° 8.666/93.
6.2. CaberS ao fomecedor beneficiArio da Ata de Registro de Pregos, observadas as condigtes nela estabelecidas, optar
pela aceitagSo ou n§o do fomecimento, desde que este fomecimento n§o prejudique as obrigagoes anteriormente
assumidas.
6.3. As aquisiQdes ou contrataQoes adicionais a qua se refere este item n§o poderao exceder, por drgSo ou entidade, a cem
por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatdrio e registrados na ata de registro de pregos.
6.4. As adesoes g ata de registro de pregos sgo limitadas, na totalidade, ao qulntuplo do quantitative de cada item
registrado na ata de registro de pregos para o drggo gerenciador Secretaria Municipal de Administraggo e Finangas) e
drggos participantes {Secretaria de Administraggo e Fiangas/ Secretaria de Esporte/Secretaria de AssistSncia e
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DesenvoMmento Social/Secretaria de Agriculture e Secretaria de Servigos Publicos , Obras e Planejamento),
independentemente do numero de drgdos nao participantes que eventuatmente aderirem.
6.5. Ao 6rg3o n3o participante que aderir d presente ata competem os atos relatives d cobranga do cumprimento pelo
fomecedor das obrigagdes contratualmente assumidas e a aplicag^o, observada a ampla defesa e o contraditdrio, de
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cldusulas contratuais, em relagao ds suas prdprias contratagdes,
informando as ocorrdncias ao Orgdo gerenciador.
7 - DA FISCALIZAQAO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1. Competird ao Contratante e ao Orgdo Gerenciador do Registro de Pregos proceder ao acompanhamento da execugao
do contrato, ficando esclarecido que a agdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizagdo do Contratante ndo eximird d
Contratada de total responsabilidade na execugdo do contrato.
7.1.1. Competird ao Contratante do Registro de Pregos:
a) anotar, em registro prdprio, as ocorrdncias relativas d execugdo do contrato, determinando as providdncias necessdrias
d corregdo das falhas ou defeitos observados;
b) dar imediata cidncia a seus superiores e ao drgdo central de controle, acompanhamento e avaliagdo financeira de
contratos e convdnios, dos incidentes e ocorrdndas da execugdo que possam acarretar a imposigdo de sangoes ou a
rescisdo contratual;
c) adotar, junto a terceiros, as providdncias necessdrias para a regularidade da execugdo do contrato;
d) promover, com a presenga da contratada, a verificagao da execugdo jd realizada, emitindo a competente habilitagdo para
o recebimento de pagamentos;
e) cumprir as diretrizes tragadas pelo drgao central de controle, acompanhamento e avaliagdo financeira de contratos e
convdnios;
f) fiscalizar a obrigagao da contratada de manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, bem como o regular cumprimento
das obrigagdes trabalhista's e previdencidrias;
g) - ordenar a imediata retirada, de suas dependdncias, de empregados da contratada, cuja permandncia seja inconveniente
ou que venha embaragar ou dificultar a agdo fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da contratada, quaisquer Onus
decorrentes das leis trabalhistas e previdencidrias, bem como qualquer outra que tai fato imponha;
h) solicitar da Contratada, a qyalquer tempo, a apresentagdo de documentos relacionados com a execugdo do contrato.
7.2 0 recebimento do objeto se dard segundo o disposto no art. 73 da Lei Federal n® 8.666/93, sendo certo que esgotado o
prazo de vencimento do recebimento provisdrio sem qualquer manifestagdo do drgdo ou entidade contratante, considerarse-d definitivamente aceito pela Administragdo o objeto contratado, para todos os efeitos, salvo justificativa escrita
fundamentada.
7.3. 0 contratante rejeitard, no todo ou em parte, qualquer proposigdo de fomecimento em desacordo com as
especificagdes do objeto da licitagao.
7.4. 0 fomecedor se comprometerd a atender com presteza ds reclamagdes sobre a qualidade e pontualidade do
fomecimento, providenciando sua imediata corregdo, sem Onus para o Municlpio de Laje.
7.5. Em caso de diverg&ncia entre a Nota de Empenho e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues,
o Fomecedor serd notificado para retird-los imediatamente, sendo a ocorrdncia comunicada a Controladoria do Municlpio,
para adogdo das providdncias cablveis.

8- DAS PENALIDADES
8.1. Constituem ilicitos administrativos as condutas previstas nos arts. 90, 92, 94, 95 e 96 da Lei Federal n° 8.666/93,
sujeitando-se os infratores ds cominagdes legais, especialmente as definidas no art. 87 do mesmo diploma, garantida a
prdvia e ampla defesa em processo administrativo.
8.2. A inexecugdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execugdo do contrato, sujeitard o contratado d multa de
mora, que serd graduada de acordo com a gravidade da infragdo, obedecidos os seguintes limites mdximos:
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a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obriga$ao( inclusive no de recusa do
adjudicaUrio em firmar o contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convoca$ao;
b) 0,3% (tr$s d&cimos por cento) ao dia, at6 o trigGsimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fomecinrento ou serviQO
n§o realizado;
c) 0,7% (sete d^cimos por cento) sobre o valor da parte do fomecimento ou serviQo nao real izado, por cada dia
subsequente ao triggsimo.
8.2.1. A multa a que se refere este item n§o impede que a AdministraoSo resctnda unilateralmente o contrato e aplique as
demais sanqdes previstas na lei.
8.2.2. A multa, aplicada apds regular processo administrativo, ser£ descontada da garantia do contratado fa toso.
8.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, a!6m da perda desta, a contratada responded pela sua
diferenga, que serS descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela AdministraqSo ou, ainda, se for o caso,
cobrada judicialmente.
8.2.4. N3o tendo sido prestada garantia, a AdministraqSo se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento
devido a contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
8.2.5. As multas previstas neste item nSo t6m carater compensatdrio e o seu pagamento nSo eximird a contratada da
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infragSes cometidas.
8.3. SerSo punidos com a pena de suspensao tempordria do direito de cadastrar e licitar e impedimenta de contratar com a
Administrate os que incorrerem nos ilicitos previstos no art. 7°. da Lei Federal n° 10.520/02 e art. 88, inciso I da Lei n°
8.666/93.
8.4. Serdo punidos com a pena de declarato de inidoneidade para licitar e contratar com a Administrato, enquanto
perdurarem os motives determinantes da punito ou atd que seja promovida a reabilitagao peranze a autoridade
competente para aplicar a punito. os que incorram nos ilicitos previstos nos incises II e III do art. 88, art 92 e Paragrafo
Unico, art. 93 e art. 96 da Lei n° 8.666/93.
8.5. Para a aplicato das penalidades previstas serSo levados em conta a natureza e a gravidade da fdta, os prejulzos
dela advindos para a Administrato Publica e a reincidSncia na prdtica do ate.
8.6. O registro de prego do fomecedor ou do prestador de servigos poderS ser cancelado, sem prejufzo das sangfies
previstas na Lei Federal n° 8.666/93, garantida previa e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias Oteis a contar da data do
recebimento da notificagSo, quando:
a) n5o forem cumpridas as exig&ncias contidas no Edital ou na Ata de Registro de Pregos;
b) injustificadamente, o fomecedor ou prestador de servigo deixar de firmar o contrato decorrente do Regisio de Pregos;
c) o fomecedor ou prestador de servigo der causa d rescisSo administrativa de contrato, decorrente do Registro de Pregos,
por urn dos motives elencados nos incisos de III a XII do art. 78 da Lei n° 8.666/93.

9- DA RESCISAO
9.1. A inexecugfio, total ou parcial do contrato ensejarS a sua rescisSo, com as consequSncias contratuais e as previstas na
Lei Federal n0 8.666/93.
9.2. A rescisSo poderd 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 rescisSo 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, serS esta ressarcido dos prejulzos regularmente comprovados que houver sofrido, na forma do art. 7£
do mesmo diploma.
9.4. Em consonSncia com o art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, o registro poderS ser cancelado por inidoneidade
superveniente ou comportamento irregular do benefictario, ou, ainda, no caso de substancial alteragSo das condigbes de
mercado.
9.5. Os pregos registrados poderjfo ser suspenses temporariamente ou cancelados pela AdministragSo quando se tomarem
superiores aos praticados no mercado; b)- por razoes de interesse publico, devidamente fundamentadas.
9.5.1. A comunicagbo do cancelamento do prego registrado do fomecedor ou prestador de servigos, nas hipdteses
previstas neste item serS feita por escrito, juntando-se o comprovante nos autos que deram origem ao Registro de Pregos.
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9.5.2. Na hipdtese prevista no inciso I do item 18.5, antes da suspensao ou cancelamento, a AdministraQao poderS
proceder £ negociagao com o fomecedor ou prestador de servigos, visando £ revisao para a redugao do prego registrado a
firn de compatibiliz£-lo com os praticados no mercado.
9.5.3. No caso de ser ignorado ou incerto o enderego do fomecedor ou prestador de servigo, a comunicagao seii feita
mediante publicagSo no Diorio Oficial do Municlpio, considerando cancelado o prego registrado a partir da data da
publicagao.
9.6. O fomecedor ou o prestador de servigos poderS solicitar o cancelamento do prego registrado, mediante justificativa
escrita, por motive justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administragao, que comprove a impossibilidade
temporSria ou definitiva de cumprir as exigSncias deste instrumento convocatbrio.
9.7. A Contratante nao podera suspender o fomecimento enquanto estiver aquardando pronunciamento ou decisao
sobre reajustamento ou revisao sob pena de lhe ser imputada multa de 2% (dois por cento) do valor estimado do
fomecimento, sem preiuizo da aplicacao de outras penalidades administrativas e/ou judicials.

10 - VINCULAQAO AO EDITAL DE LICITAQAO
10.1. Integra a presente Ata, como se nele estivessem transcritas, as cldusulas e condigdes estabelecidas no processo
licitatbrio referido no preambulo constante do Edital e nos seus anexos.
11-FORD
11.1. As partes elegem o Foro da Cidade de Laje, Estado da Bahia, que prevalecer^i sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (tr§s) vias de igual teor e forma na present
das testemunhas que subscrevem, depois de lido e achado conforme.
Laje, 08 de Novembro de 2022.

c
PREFEITIURAHSi 5 CIPAL DE LAJE
KledsoDL lu ule_Mota
'refeitd M inicipal

GS SERVICE COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI
Representante legal: Sr. Gilson Soares Pereira
Cl: 422328138 SSP-BA e CPF n° 420.418.055-87
Instrumento de outorga de poderes: contrato social
TESTEMUNHAS:

NOME:.
CPF:_!

NOME:
CPF:

s
o6>^.
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________
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ATA DE REGISTRO DE PRECOS N0 005/2022
PREGAO ELETRONICO N° 021/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 155/2022
PROTOCOLO N° 1276/2022

Aos oito dias do m§s de Novembro de dois mil e vinte e dois, de um lado O MUNICiPIO DE LAJE, pessoa
jurfdica de direito interne, inscrito no CNPJ sob o n° 13.825.492/0001-04, com sede na Praga Raimundo
Jose de Almeida n0 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 , doravante
denominado Contratante em face da classificagao das propostas apresentadas na respectiva licitagao com
a finalidade de selecionar propostas para o registro de pregos para o fomecimento future e eventual de
materials permanentes, com a finalidade de suprir as necessidades das diversas secretarias do
Municipio de Laje, por deliberagao da Pregoeira devidamente publicada e homologada no Diorio Oficial
do Municipio de Lajedo dia 27/10/2022 resolve registrar o(s) preQo(s) da(s) empresa(s) classificada(s)
abaixo, respeitadas as disposigOes das Leis Federais n°. 8.666/93 e 10.520/02, consoante as cldusulas e
condigOes do Edital Pregao Eletronico n° 021/2022/SRP e seus anexos e nas propostas classificadas,
partes integrantes deste instrumento, independente de transcrigoes, e mediante as cteusulas enunciadas a
seguir.
FORNECEDORIS)
OFFICE DO BRASIL IMPORTAQAO E EXPORTAQAO LTDA, com sede na Rua Vicente Soares Costa,
n0132-A, Jardim Primavera Sao Paulo- SP, Cep:02755-000, representada neste ato por seu representante
legal, Sr. Ricardo Santos Oliveira, portador da identidade n° 46.431.182 SSP-SP e CPF n° 365.79951885 CNPJ:11.094.173/0001 -32 para o seguinte lote:

Lote :1

MARCA
QTD V. UNIT. V. TOTAL
UND
9:;9< i> i< ? q AA
R$
Karina
10
R$
UND
BEBEDOURO DE COLUNA COR: AQO INOX TIPO
DE BEBEDOURO: COLUNA / TIPO DE AGUA
modelo k10
6.400,00
640,00
NATUR
Nacional
(BEBEDOURO DE COLUNA COR: AQO INOX TIPO
DE BEBEDOURO: COLUNA I TIPO DE AGUA
NATURAL | GELADA/CAPACIDADE:PARAGALOES
DE ATE 20 LITROSIDIMENSOES APROXIMADAS
13
AXLXP (MM): 100012701 2701TENSAO: 220V,
APARADOR DE COPOS, BASE DO APARADOR E
SEPARADOR DE AGUA EM PLASTICO
POLIPROPILENO, CONEX0ES HIDRAULICAS
INTERNAS EM MATERIAL ATdXICO. A SERPENTINA
LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DO
RESERVATbRIO, CERTIFICADO PELO INMETRO
GARANTIA: 12 MESES PELO FORNECEDOR.)
TOTAL 30 ITEM: R$ 6.400,00 (seis mil e Cuatrocentos reais).
Orgaos Participantes: Secretaria de Administragao e Fiangas/ Secretaria de Esporte/Secretaria de
Assistencia e Desenvolvimento Social/Secretaria de Agricultura e Secretaria de Servigos Publicos, Obras
e Planejamento.
6rg§o Gerenciador: Secretaria Municipal de Administragao e Finangas
ITEM

f Asilnids d* forrm dlfftal
HlfARDnSANTfK
I P0'•'•CARDO SANTOS
RICAKDU SAN I
PF GH I J RA36S799S1 BBS
OLIVEIRA36579951M5 .Diifas 2012.11.081038:58

-aw
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1-OBJETO
1.1. 0 objeto desta Ata 6 o registro dos pregos classificados no PregSo Eletrdnico n° 021/2022/SRP,
conforme especificaQSes e condigdes constantes no Anexo I do mesmo instrumento, no qual est3o
contemplados o prazo de execugSo e a estimativa das quantidades a serem provavelmente adquiridas ou
utilizadas pela Secretaria Municipals de Laje, na medida das suas necessidades e segundo a conveniSncia
do Municipio de Laje, e que a este termo integram, como se transcritas.
1.2.0 prazo de validade do Registro de Pregosd de 12meses,contadosapartirdadatadaassinatura
desta Ata, durante o qual os licitantes que tenham os seus pregos registrados poderSo ser convidados a
firmar as contratagdes, observadas as condigdes fixadas no edital e nas normas pertinentes.
1.2.1. Sendo o prazo de validade do Registro de Prego inferior a 12 (doze) meses, ser£ admitida a
prorrogagdo da vigdncia da Ata de Registro de Pregos, para completar este prazo, sempre que as condigdes
de contratagdo continuarem se mostrando vantajosas para a Administragdo).
1.3. A(s) contratagao(des) derivadas do registro obedecerao ds condigdes da minuta de contrato constante
do Anexo XI deste Instrumento, facultada a substituigdo, a critdrio da Administragdo, por instrumento
equivalente, desde que presentes as condigdes do art. 62 da Lei Federal n°. 8.666/93.
1.4. £ vedada a subcontratagdo parcial do objeto, a assodagdo da contratada com outrem, a cessdo ou
transferdncia, total ou parcial do contrato, bem como a fusao, cisao ou incorporagdo da contratada, nao se
responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
1.5. Durante seu prazo de validade, as propostas seledonadas no registro de pregos ficardo d disposigdo
da Administragdo, para que efetue as contratagdes nas oportunidades e quantidades de que necessitar,
at6 o limite estabelecido.
1.6. A existdnda de pregos registrados nao obriga a Administragdo a firmar as contratagdes que deles
poderdo advir, ficando4he facultada a utilizagao de outros meios, respeitada a legislagao relativa ds
lidtagdes, sendo assegurado ao beneficidrio do registro a preferdnda em igualdade de condigdes.
1.7.0 fomecedor ou prestador de servigos fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes constantes nesta
Ata de Registro de Prego, os acrdsdmos ou supressdes nos quantitativos registrados, limitados a 25%
(vinte e cinco por cento)da quantidade licitada para cada item registrado.
1.8. As supressdes poderdo ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os
contratantes.
1.9. 0 prazo de entrega n§o deveri uitrapassar 15 (quinze) dias uteis a partir da solicitagSo do
CONTRATANTE da sdidtagSo do Setor de Compras da Unidade. EM caso de urgdncias informados na
Ordem de Fomecimento, o prazo serd reduzido a 05 (cinco) dias uteis.
2-OPREQO
2.1. Os pregos sdo fixes e irreajust^veis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data de
apresentagdo da proposta, ap6s o que a concessao de reajustamento, ser& feita mediants a aplicagdo do
INPC/IBGE.
2.2. A revisSo de pregos registrados em Ata poderS ser realizada a pedido do beneficidrio do registro, ou
por iniciativa da Administragfio, nos termos do Decreto Federal n° 7892/13, em decorrSncia de fato que
eleve os pregos dos servigos ou bens registrados, ou de eventual redugao daqueles praticados no mercado,
devendo o 6rg§o gerenciador da Ata promover as necessaries modificagfies, compondo novo quadro de
pregos e disponibilizando-o no site official.
2.3. A alteragao ou revisao de pregos registrados em Ata nao implied em revisao dos pregos dos contratos
decorrentes do respectivo Registro de Pregos.
2.4. 0 requerimento de revisSo de pregos deverd ser formulado pelo beneficidrio do registro no prazo
mdximo de um ano a partir do fato que a ensejou, sob pena de decad&ncia, em consondncia com o art. 211
da Lei Federal n° 10.406/02.
RICARDO SANTOS
OL(VEIRA365799<'oufflRfcMs»witts
eiooc
31003

Certificação Digital: MKMIEQZB-IWYBTJMZ-FOHEK7WA-SZWOTCJO
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/laje

IHttM-ClW

Edição 2.868 | Ano 3
24 de novembro de 2022
Página 12

PREFGITURA
MUNICIPAL DE LAJE

3 - DA CONTRATAQAO
3.1. Como condigao para celebragdo do contrato ou instrumento equivalente, o licitante deverd manter,
durante todo o prazo de validade do Registro de Pregos, todas as condigdes de habilitagdo exigidas na
licitagdo, ficando esdarecido que, nos termos da legislagdo vigente, ndo serdo contratados fomecedores
ou prestadores de servigo que ndo estejam com documentagdo regular.
3.2.0 fomecedor serd convocado para assinatura do contrato ou instrumento equivalente no prazo de ate
03 (trds) dias uteis, contado da data do recebimento da convocagdo.
3.3. Na hipdtese do fornecedor convocado ndo assinar o termo de contrato, ou ndo aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, no prazo e nas condigdes estabelecidas, a Administragdo poderd convocar os
demals lidtantes que tenham os seus pregos registrados, obedecendo a ordem de dassificagdo, e propor
a contratagdo do fomecimento dos materiais ou dos servigos registrados pelos pregos apresentados pelo
primeiro colocado.
3.4. Na hipdtese dos demais lidtantes nao aceitarem a contratagdo pelos pregos apresentados pelo
primeiro colocado, a Administragdo poderd contratar os demais lidtantes, respeitada a ordem de
dassificagdo, pelo prego por eles apresentados, desde que os mesmos sejam compatlveis com a mddia
de mercado, o que deverd ser comprovado nos autos.
3.5. A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente deverd ser realizada pelo representante legal
da empresa ou mandatdrio com poderes expresses.
3.6. Os contratos celebrados em decorrdncia do Registro de Pregos estao sujeitos ds regras previstas na
Lei Federal n° 8.666/93, inclusive quanto aos prazos de vigdneia.
3.7. A contratada ficard obrigada a aceitar nas mesmas condigdes contratuais, acrdscimos ou supressdes
que se fizerem no objeto, de ate 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada item
registrado
3.8. As supressdes poderao ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os
contratantes.
4. DAS CONDIQ0ES DE PAGAMENTO
4.1. Os pagamentos devidos d Contratada ser§o efetuados atravds de ordem banc^ria ou cr6dito em conta
corrente, ate o 30° (trigSsimo) dia, contado da data da apresenta^o da fatura, apds concluldo o
recebimento definitive, em consortencia 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 deverS(ao) ser apresentada(s) para pagamento ap6s a
conclusSo da etapa do recebimento definitive, indicative da satisfagSo pela Contratada de todas as
obrigagdes pertinentes ao objeto contratado.
4.3. Ainda que a nota fiscal/fatura seja apresentada antes do prazo definido para recebimento definitive, o
prazo para pagamento somente fluite apds o efetivo atesto do recebimento definitive.
4.4. 0 CONTRATANTE descontarS da fatura mensal o valor correspondente ds faltas ou atrasos no
cumprimento da obrigagdo, com base no valor do prego vigente.
5.5. A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) deverd(ao) estar acompanhadas da documentagdo probatdria
pertinente, relative ao recolhimento dos impostos reladonados com a obrigagdo.
4.6. Em havendo alguma penddneia impeditiva do pagamento. a exemplo de erro na apresentagdo da nota
fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes d contratagdo, ou, ainda, circunstencia que impega a liquidagdo
da despesa, como obrigagdes financeiras pendentes, decorrentes de penalidade imposta ou inadimptencia,
o pagamento ficard sobrestado ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese,
o prazo para pagamento iniciar-se-d apds a comprovagao da regularizagao da situagao, nao acarretando
qualquer Onus para o Contratante.
4.7. As situagfies previstas na legislagdo especlfica sujeitar-se-do d emissdo de nota fiscal eletrdnica.
4.8. A atualizagdo monetdria dos pagamentos devidos pela Administragdo, em caso de mora, serd
calculada considerando a data do vencimento da obrigagao e do seu efetivo pagamento, de acordo com a
variagdo do INPC do IBGE pro rata tempore.
RICARDO
OJVEJRA365799'ouvs*<M57»M>a5
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4.9. Nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega atb 30 (trinta)
dias contados da data da celebragao do ajuste, serb dispensada a atualizagbo financeira correspondente
ao periodo compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que nbo
superior a quinze dias, em conformidade com o § 4°. do art. 40 da Lei Federal n° 8.666/93.

5 - A MANUTENQAO DAS CONDIQdES DA PROPOSTA - REAJUSTAMENTO E REVISAO
5.1. Esta Ata de Registro de Pregos poderb sofrer alteragbes, obedecidas as disposigbes previstas no art.
143 da Lei Federal n° 8.666/93.
5.2. A revisbo de pregos registrados em Ata poderb ser realizada a pedido do beneficibrio do registro, ou
por iniciativa do Municlpio de Laje, em decorrbncia de eventual redugbo daqueles praticados no mercado,
ou de fato que eleve os pregos dos servigos ou bens registrados, devendo o brgbo gerenciador da Ata
promover as necessbrias modificagbes, compondo novo quadro de pregos e disponibilizando-o no site
oficial.
5.3. Quando o prego registrado, por motive superventente, tomar-se superior ao praticado no mercado o
brgbo gerenciador deverb:
a) convocar o fomecedor visando a negociagbo para a redugbo de pregos e sua adequagbo ao praticado
pelo mercado;
b) liberar o fomecedor do compromisso assumido, na hipbtese em que resultar frustrada a negociagbo;
c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociagbo.
5.4. Quando o prego de mercado tomar-se superior aos pregos registrados e o fomecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, nbo puder cumprir o compromisso, o brgbo gerenciador poderb:
a) liberar o fomecedor do compromisso assumido, sem aplicagbo de penalidade, se confirmado a
veracidade dos motives e comprovantes apresentados, na hipbtese da comunicagbo ocorrer antes do
pedido de fornecimento;
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociagbo.
5.5. Nbo havendo bxito nas negociagbes, o brgbo gerenciador deverb proceder b suspensbo do item da
Ata de Registro de Pregos, adotando as medidas cablveis para obtengbo da contratagbo mais vantajosa.
5.6. Os pregos registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderbo ser revistos nos termos e prazos
fixados pelo brgbo controlador.
5.7. A revisbo de pregos registrados em Ata nbo implica em revisao dos pregos dos contratos decorrentes
de respectiva licitagbo, a qual dependerb de requerimento formal do contratado e de comprovagbo do
impacto que gerou o eventual desequilibrio econbmico - financeiro.
5.8. Em nenhuma hipbtese serbo registrados pregos que se apresentem superiores aos de mercado.
6 - POSSIBILIDADE DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREQOS

6.1. Poderd utilizar-se da Ata de Registro de Pregos, ainda, qualquer 6rgao ou entidade da AdministragSo
que n§o tenha participado do certame, mediante prdvia anudncia do 6rgSo gerenciador (Secretaria
Municipal de AdministragSo e Finangas), desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no
que couber, as condigOes e as regras estabelecidas no Decreto n° 7892/2001, e na Lei n° 8.666/93.
6.2. Caberd ao fomecedor beneficidrio da Ata de Registro de Pregos, observadas as condigbes nela
estabelecidas, optar pela aceitagbo ou nbo do fornecimento, desde que este fornecimento n§o prejudique
as obrigagbes anteriormente assumidas.
6.3. As aquisi$6es ou contrata^des adicionais a que se refere este item n§o poderSo exceder, por 6rg3o ou
■entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatdrio e registrados na ata de
registro de pregos.
RICARDO
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6.4. As adesOes d ata de registro de pregos sdo limitadas, na totalidade, ao quintuple do quantitative de
cada item registrado na ata de registro de pregos para o 6rgdo gerenciador Secretaria Municipal de
Administragdo e Finangas) e drgdos participantes (Secretaria de Administragdo e Fiangas/ Secretaria de
Esporte/Secretaria de Assistdncia e Desenvolvimento Social/Secretaria de Agricultura e Secretaria de
Servigos Publicos, Obras e Planejamento), independentemente do numero de drgdos ndo participantes
que eventualmente aderirem.
6.5. Ao 6rg3o n§o participante que aderir d presente ata competem os atos relativos £ cobranQa do
cumprimento pelo fornecedor das obrigagdes contratualmente assumidas e a aplica^o, observada a ampla
defesa e o contraditdrio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cldusulas
contratuais, em rela$ao ds suas prdprias contrataQdes, informando as ocorrdncias ao drgao gerenciador.
7 ■ DA FISCALIZAQAO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1. Competird ao Contratante e ao 6rgao Gerenciador do Registro de Prepos proceder ao
acompanhamento da execuQdo do contrato, ficando esclarecido que a a^ao ou omissSo, total ou parcial,
da fiscalizacSo do Contratante ndo eximird d Contratada de total responsabilidade na execute do contrato.
7.1.1. Competird ao Contratante do Registro de Pre$os:
a) anotar, em registro prdprio, as ocorrdndas relativas d execupdo do contrato, determinando as
providdneias necessdrias d corregdo das falhas ou defeitos observados;
b) dar imediata cidncia a seus superiores e ao drgdo central de controle, acompanhamento e avaliagdo
financeira de contratos e convdnios, dos incidentes e ocondncias da execugao que possam acarretar a
imposigdo de sanies ou a rescisao contratual;
c) adotar, junto a terceiros, as providdneias necessdrias para a regularidade da execugdo do contrato;
d) promover, com a presenga da contratada, a verificagdo da execugdo jd realizada, emitindo a competente
habilitagdo para o recebimento de pagamentos;
e) cumprir as diretrizes tragadas pelo drgdo central de controle, acompanhamento e avaliagdo financeira
de contratos e convdnios;
f) fiscalizar a obrigagao da contratada de manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade
com as obrigagdes assumidas, as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, bem como
o regular cumprimento das obrigagdes trabalhistas e previdencidrias;
g) - ordenar a imediata retirada, de suas dependdneias, de empregados da contratada, cuja permandneia
seja inconveniente ou que venha embaragar ou dificu Itar a agdo fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta
da contratada, quaisquer onus decorrentes das leis trabalhistas e previdencidrias, bem como qualquer outra
que tai fato imponha;
h) solidtar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentagdo de documentos relacionados com a execugdo
do contrato.
7.2 0 recebimento do objeto se dard segundo o disposto no art. 73 da Lei Federal n° 8.666/93, sendo certo
que esgotado o prazo de vendmento do recebimento provisdrio sem qualquer manifestagdo do drgdo ou
entidade contratante, considerar-se-d definitivamente aceito pela Adminlstragdo o objeto contratado, para
todos os efeitos, salvo justificafiva escrita fundamentada.
7.3.0 contratante rejeitard, no todo ou em parte, qualquer proposigdo de fornecimento em desacordo com
as especificagdes do objeto da licitagdo.
7.4. 0 fornecedor se comprometerd a atender com presteza ds reclamagfies sobre a qualidade e
pontualidade do fornecimento, providenciando sua imediata corregdo, sem Onus para o Municfpio de Laje.
7.5. Em caso de divergdneia entre a Nota de Empenho e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos
efetivamente entregues, o Fornecedor serd notificado para retird-los imediatamente, sendo a ocorrdncia
comunicada a Controladona do Municlpio, para adogdo das providdneias cablveis.
RICARDO
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8 - DAS PENALIDADES
8.1. Constituem ilicitos administrativos as condutas previstas nos arts. 90,92, 94,95 e 96 da Lei Federal
n° 8.666/93, sujeitando-se os infratores ds cominagfies legals, especialmente as definidas no art. 87 do
mesmo diploma, garantida a prdvia e ampla defesa em processo administrativo.
8.2. A inexecuQdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execuQdo do contrato, sujeitard o
contratado a multa de mora, que serd graduada de acordo com a gravidade da infragao, obedecidos os
seguintes limites mdximos:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive
no de recusa do adjudicatdrio em firmar o contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua
convocagao;
b) 0,3% (tres ddcimos por cento) ao dia, atd o trigdsimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento
ou servigo nao realizado;
c) 0,7% (sete ddcimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nao real izado, por cada
dia subsequente ao trigdsimo.
8.2.1. A multa a que se refere este item ndo impede que a Administragao rescinds unilateralmente o contrato
e aplique as demals sangdes previstas na lei.
8.2.2. A multa, aplicada apds regular processo administrativo, serd descontada da garantia do contratado
faltoso.
8.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, aldm da perda desta, a contratada responded
pela sua diferenga, que serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragao ou,
ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.
8.2.4. Nao tendo sido prestada garantia, & Administragao se reserva o direito de descontar diretamente do
pagamento devido ci contratada o valor de qualquer multa porventura imposts.
8.2.5. As multas previstas neste item nao tern career compensatdrio e o seu pagamento nao eximird a
contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas.
8.3. SerSo punidos com a pena de suspenses temporSria do direito de cadastrar e lidtar e impedimento de
contratar com a Administragao os que incorrerem nos ilicitos 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 declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao,
enquanto perdurarem os motives determinantes da punigSo ou at6 que seja promovida a reabilitag§o
perante a autoridade competente para aplicar a punigSo, os que incorram nos ilicitos previstos nos incisos
II e III do art. 88, art. 92 e Paragrafo Unico, art. 93 e art. 96 da Lei n° 8.666/93.
8.5. Para a aplicagSo das penalidades previstas serSo levados em conta a natureza e a gravidade da falta,
os prejulzos dela advindos para a Administragao Publics e a reincid^ncia na prdtica do ato.
8.6.0 registro de prego do fornecedor ou do prestador de servigos poderd ser cancelado, sem prejuizo das
sangoes previstas na Lei Federal n° 8.666/93, garantida prdvia e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias
uteis a contar da data do recebimento da notificagdo, quando:
a) n§o forem cumpridas as exigencias contidas no Edital ou na Ata de Registro de Pregos;
b) injustificadamente, o fornecedor ou prestador de servigo deixar de firmar o contrato decorrente do
Registro de Pregos;
c) o fornecedor ou prestador de servigo der causa a rescisSo administrativa de contrato, decorrente do
Registro de Pregos, por urn dos motives elencados nos incisos de III a XII do art. 78 da Lei n° 8.666/93.
9-DA RESCISAO
9.1. A inexecugSo, total ou partial do contrato ensejarS a sua rescisao, com as consequSncias contratuais
e as previstas na Lei Federal n0 8.666/93.
9.2. A rescisSo poderS 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.
RICARDO SANTOS ““r1
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9.3. Quando a rescisSo ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93.,
sem Cue haja culpa da contratada, serS esta ressarcido dos prejulzos regularmente comprovados Cue
houver sofrido, na forma do art. 79 do mesmo diploma.
9.4. Em consonSncia com 0 art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, 0 registro poderS ser cancelado por
inidoneidade superveniente ou comportamento irregular do beneficidrio, ou, ainda, no caso de substancial
alteragSo das condi^es do mercado.
9.5. Os pre^os registrados poderSo ser suspenses temporariamente ou cancelados pela AdministragSo
Cuando se tornarem superiores aos praticados no mercado; b)- por razbes de interesse publico,
devidamente fundamentadas.
9.5.1. A comunicaQao do cancelamento do prego registrado do fomecedor ou prestador de services, nas
hipdteses previstas neste item serd feita por escrito, juntando-se 0 comprovante nos autos Cue deram
origem ao Registro de Pregos.
9.5.2. Na hipdtese prevista no inciso I do item 18.5, antes da suspense ou cancelamento, a AdministragSo
poderd proceder £ negociagao com 0 fomecedor ou prestador de services, visando & revisao para a redugao
do prego registrado a firn de compatibilizd-lo com os praticados no mercado.
9.5.3. No caso de ser ignorado ou incerto 0 enderego do fomecedor ou prestador de servigo, a comunicagSo
serd feita mediante publicagSo no Diorio Oficial do Municlpio, considerando cancelado 0 prego registrado a

partir da data da publicagao.
9.6.0 fomecedor ou 0 prestador de servigos poderS solicitar 0 cancelamento do prego registrado, mediante
justificativa escrita, por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela AdministragSo, Cue
comprove a impossibilidade temporSria ou definitiva de cumprir as exigSncias deste instrumento
convocatdrio.
9.7, A Contratante nao poderi suspender 0 fornecimento enCuanto estiver aCuardando
pronunclamento ou declsao sobre reaiustamento ou revisao sob pena de lhe ser Imputada multa de
2% (dots por cento) do valor estlmado do fornecimento. sem preluizo da aplicacao de outras
penalidades administrativas e/ou ludlclais.
10 - VINCULAQAO AO EDITAL DE LICITAQAO
10.1. Integra a presente Ata, como se nele estivessem transcritas, ascldusulas e condigoes estabelecidas
no processo lidtatdrio referido no predmbulo constants do Edital e nos seus anexos.
11-FORO
11.1. As partes elegem 0 Foro da Cidade de Laj e, Estado da Bahia, Cue prevalecerd sobre CualCuer outro,
por mais privilegiado Cue seja, para dirimir CuaisCuer duvidas oriundas do presente contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam 0 presente contrato em 03 (trOs) vias de igual teor e
forma na presenga das testemunhas Cue subscrevem, depois de lido e achado conforme.
Laje, 08 de Novembro de 2022.
| 1L——
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ATA DE REGISTRO DE PREQOS N° 001/2022
PREGAO ELETRdNICO n° 029/2022-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 486/2022
VALIDADE: 06 (. 1.) m . .

A*. v12- q5 - * 1 . * m§. *5-5+ *
*1. m1 v12*1.,
5 2 * * MU NIC IPIO DE LAJE, ..* ,5 1 1
1 1-* 12- 2*, 12. 1-* 2* CNPJ .*+ * 2° 13.825.492/0001-04, *m . 2 P g R 1m52 * J*.
A m 1 2° 01, M521 1 1*
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DESCRIQAO

LOTE

01

02

FORMA

PASSEIO
T
(VE#CULO TIPO PASSEIO OKM (ZERO KM).
DESCRICAO MINIMA: MOTORIZACAO MINIMA
1.0; 3 CILINDROS; COMBUSTfVELFLEX.; CAMBIO
MANUAL DE 5
MARCHAS; DIREQAO
HIDRAULICA
OU
ELSTRICA;
IRA^AO
DIANTEIRA; 4 PORTAS; TANQUE (L) 45;
OCUPANTES 5 PASSAGEIROS; ARO 14.
AIRBAG
MOTORISTA
E
SEGURANQA:
PASSAGEIRO (FRONTAL E LATERAL; ALARMS
FREIOS ABS. CONFORTO: AR-CONDICIONADQ;
TRAVAS ELPTRICAS; ALARME ANTIFURTO; ARQUENTE; VOLANTE COM REGULAGEM DE
ALTURA.
VIDROS:
VIDROS
ELETRICOS
DIANTEIROS;
VIDRO
TRASEIRO
COM
DESEMBAQADOR COR BRANCO. ANO DE
FABRICACAO EMODELO NAO INFERIOR A DATA
DE EM1SSAODA NOTA FISCAL O VE#CULO DEVE
SER ENTREGUE DEVIDAMENTE LICENOADO E
EMPLACADO (PRIMEIRO EMPLACAMENTO)
PARA APREFEITURAMUN0aPALDELAJE/BA)
VE#CULO
TIPO
PASSEIO
13
(((VEfCULO TIPO PASSEIO (OKM (ZERO KM).
DESCRIQAO MINIMA: MOTORIZAQAO MINIMA
DE 1.3; 4 CILINDROS; COMBUST#VEL FLEX;
CAMBIO MANUAL DE 5 MARCHAS; DIREQAO
HIDRAULICAOU
EL4TRICA;
TRAQAO
DIANTEIRA; 4 PORTAS; TANQUE (L) 45;
OCUPANTES 5 PASSAGEIROS; ARO 15.
SEGURANQA:
AIRBAG
MOTORISTA E
PASSAGEIRO (FRONTAL E LATERAL; ALARME
ANTIFURTO; FREIOS ABS; CINTO DE TRf0S
PONTOS PARA 5 PASSAGEIROS. CONFORTO:
AUXILIA NAS ARRANCADAS DO VE#CULO EM
SUBIDA; BANCO DO MOTORISTA COM
REGULAGEM DE ALTURA; RETROVEOR
ELETRICO; BANCO TRASEIRO REBATIVEL ARCONDICIONADO; TRAVAS ELETRICAS; ARv e Ic u l o

P f 1-5

t ipo

M521 1

L , - P g R 1m52 * J*.
T .: 75 36622112

MARCA

FIAT/ARGO

FIAT/CRON
O

Am 1

v 5 *.
1f1 g* .

QUAN
T
4UND

v. u n it Ar io
R$
81.000,00

R$
324.000,00

3 UNO

101.000,00

303.000,00

,
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QUENTE; VOLANTE COM REGULAGEM DE
ALTURA; COMPUTADOR DE BORDO. SOM
CENTRAL MULTIMfDIA CD PLAYER COM MP3, 2
ENTRADA USB E RADIO AM/FM, COMANDO DE
VOZ; BANCOS: AJUSTE DE ALTURA. VIDROS:
VIDROS ELETRICOS DIANTEIROS; VIDRO
TRASEIRO COM DESEMBAQADOR. ANO DE
FABRICACAOEMODELONAOINFERIORA DATA
DE EMISSAO DA NOTA FISCAL 0 VE4CULODEVE
SER ENTREGUE DEVIDAMENTE LICENOADO E
EMPLACADO (PRIMEIRO EMPLACAMENIO)
PARA APREFEITURAMUNICIPALDELAJEBA.)) ________ |_^

VALOR TOTAL DOS LOTES: R$ 627.000,00 (. 1. 2-*. v12-

. - m1

1.)
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4.1.2. F 5.2 1
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* f* 2

2 g* g *, 1+
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4.5. C*2v*

*.

m 1. f* 2

4.6. A
1 *
v1. *
g* v
2- 1* m 2- , m*2.- 2 * 2 1-1 m 2-
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ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 010/2022
PREGAO ELETRONICO N° 021/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 155/2022
PROTOCOLO N° 1276/2022

Aos vime e dois dias do mes de Novembro de dois mil e vinte e dois, de urn lado 0 MUNICIPIO DE LAJE, pessoa
uridica de direito interno, inscrito no CNPJ sob o n° 13.825.492/0001-04, com sede na Praga Raimundo Jose de Almeida
n0 31, Municlpio de Laje - BA, conjuntamente, por seu Gestor, Prefeito KLEDSON DUARTE MOTA, Brasileiro,
Dasado, Enfermeiro, portador do CPF (MF) n° 818.891.945-49 , doravante denominado Contratante em face da
clcssificagao das propostas apresentadas na respectiva licitagao com a finalidade de selecionar propostas para o registro
de pregos para o fornecimento future e eventual de materials permanentes, com a finalidade de suprir as
necessidades das diversas secretarias do Municipio de Laje, por deliberagSo da Pregoeira devidamente publicada
e homobgada no Diario Oficial do Municipio de Lajedo dia 27/10/2022 resolve registrar o(s) prego(s) da(s) empresa(s)
dassificada(s) abaixo, respeitadas as disposigoes das Leis Federais n°. 8.666/93 e 10.520/02, consoante as clausulas e
condigoes do Edital Pregao EletrSnico n° 021/2022/SRP e seus anexos e nas propostas classificadas, partes
integrates deste instrumento, independente de transcrigoes, e mediante as clausulas enunciadas a seguir.
FORNBCEDORfS)
DCUALITTY IND COM DE MOVEIS LTDA, com sede na Rua B, n° 154, Distrito industrial, Guanambi-Ba, Cep: 46.430C00. representada neste ato por seu representante legal, Sr. Carlos Andre Pereira Neves, portador da identidade n°
C7.569.549-06 e CPF n’ 265.018.038-29, CNPJ:20.894.966/000127 para o seguinte lote:

Lots 1
QTD V. UNIT.
V. TOTAL
UND
ESPECIFICAQAO
UND
19 R$
MESA COM 02 GAVETAS. MESA RETA COM 02
R$
GAVETAS, TAMPO, PAINEL FRONTAL E LATERAL
332,78 6.322,82
(MESA COM 02 GAVETAS. MESA RETA COM 02
GAVETAS, TAMPO, PAINEL FRONTAL E LATERAL,
CONFECCIONADOS EM COMPENSADO
MULTILAMINADO 15 MM, REVESTIDOS EM
LAMINADO; ESTRUTURA EM TUBO DE AQO
INDUSTRIAL RETANGULAR; MEDIDAS: 120X60X72.
COR A DEFINIR(SERAO TOLERADAS VARIASES
33
DE ± 2% NESTAS DIMENSOES). O PRODUTO DEVE
ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR17
COMPROVADO ATRAVES DE LAUDO DE
ERGONOMIA, E NORMAABNT NBR 13966:2008,
COMPROVADO ATRAVES DE CERTIFICADO DE
CONFORMIDADE DE PRODUTO DA ABNT
(COMPLETO COM CAPA E ANEXOS), DEVENDO
CONSTAR NO CERTIFICADO AS REFER6NCIAS OU
______ CODIGOS DOS PRODUTOS COTADOS.)_______
'XFAL DO ITEM: R$ 6.322,82( seis mil, trezentos e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos).

ITEM

MARCA
GAUS
ME-02

Orgaos Rarticipantes: Secretaria de Administragao e Fiangas/ Secretaria de Esporte/Secretaria de Assistencia e
Deservohimento Social/Secretaria de Agriculture e Secretaria de Servigos Publicos, Obras e Planejamento.
Organ Gerenciador: Secretaria Municipal de Administragao e Finangas

1-OBJETO
V. 0 obieto desta Ata e o registro dos pregos classificados no Pregao Eletronico n° 021/2022/SRP, conforme
€SD6crfica;0es e condigoes constantes no Anexo I do mesmo instrumento, no qual estao contemplados o prazo de
execLgao 2 a estimativa das quantidades a serem provavelmente adquiridas ou utilizadas pela Secretaria Munioipais
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de Laje, na medida das suas necessidades e segundo a conveniencia do Municipio de Laje, e que a este termo integram,
como se transcritas.
1.2.0 prazo de validade do Registro de Pregos 6 de 12 meses, contados a partir da data da assinatura desta Ata,
durante o qual os licitantes que tenham os seus pregos registrados poderao ser convidados a firmar as contratagdes,
observadas as condigdes fixadas no edital e nas normas pertinentes.
1.2.1. Sendo o prazo de validade do Registro de Prego inferior a 12 (doze) meses, serd admitida a prorrogagdo da
vigdneia da Ata de Registro de Pregos, para completar este prazo, sempre que as condigdes de contratagao continuarem
se mostrando vantajosas para a Administragdo).
1.3. A(s) contratagSo(des) derivadas do registro obedecerdo ds condigdes da minuta de contrato constante do Anexo
XI deste Instrumento, facultada a substituigdo, a criterio da Administragao, por instrumento equivalente, desde que
presentes as condigdes do art. 62 da Lei Federal n°. 8.666/93.
1.4. £ vedada a subcontratagao parcial do objeto, a associagao da contratada com outrem, a cessao ou transfetencia,
total ou parcial do contrato, bem como a fusao, cisao ou incorporagao 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 registro de pregos ficarao d disposigdo da
Administragao, para que efetue as contratagdes nas oportunidades e quantidades de que necessitar, atd o limite
estabelecido.
1.6. A existencia de pregos registrados nao obriga a Administragdo a firmar as contratagdes que deles poderao advir,
ficando-lhe facultada a utilizagao de outros meios, respeitada a legislagdo relativa as licitagdes, sendo assegurado ao
beneficterio do registro a preferdneia em igualdade de condigdes.
1.7. 0 fornecedor ou prestador de servigos fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes constantes nesta Ata de
Registro de Prego, os acrdscimos ou supressdes nos quantitativos registrados, limitados a 25% (vinte e cinco por
cento)da quantidade licitada para cada item registrado.
1.8. As supressdes poderao ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.
1.9. 0 prazo de entrega ndo devete ultrapassar 15 (quinze) dias liteis a partir da solicitagao do CONTRATANTE da
solicitagao do Setor de Compras da Unidade. EM caso de urgdneias Informados na Ordem de Fomecimento, o prazo
ser£ reduzido a 05 (cinco) dias uteis.
2 • 0 PREQO
2.1. Os preoos sSo fixos e irreajustSveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data de apresentaQao da
proposta, ap6s o que a concessSo de reajustamento, serS feita mediante a aplicafSo do INPC/IBGE.
2.2. A revisSo de pregos registrados em Ata poder£ ser realizada a pedido do beneficterio do registro, ou por iniciativa
da AdministraQao, nos termos do Decreto Federal n° 7892/13, em decorrencia de fato que eleve os pre$os dos services
ou bens registrados, ou de eventual redugSo daqueles praticados no mercado, devendo o drgSo gerenciador da Ata
oromover as necess^rias modifica$6es, compondo novo quadro de preqos e disponibilizando-o no site oficial.
2.3. A alteraq^o ou revisSo de preqos registrados em Ata n§o implies em revisao dos preqos dos contratos decorrentes
do respective Registro de Preqos.
2.4. 0 requerimento de revisSo de pregos deverS ser formulado pelo beneficiirio do registro no prazo m^ximo de urn
ano a partir do fato que a ensejou, sob pena de decadSncia, em consonSncia com o art. 211 da Lei Federal n° 10.406/02.

3 - DA CONTRATAQAO
3.1. Como condiqao para celebraqao do contrato ou instrumento equivalents, o licitante deverS manter, durante todo o
prazo de validade do Registro de Pregos, todas as condiqdes de habilitagdo exigidas na licitaqSo, ficando esclarecido
que, nos termos da legislate vigente, nSo serSo contratados fornecedores ou prestadores de servigo que n3o estejam
com documentag3o regular.
3.2.0 fornecedor serS convocado para assinatura do contrato ou instrumento equivalents no prazo de ate 03 (ttes) dias
uteis, contado da data do recebimento da convocapao.
3.3. Na hipdtese do fornecedor convocado n§o assinar o termo de contrato, ou nSo aceitar ou retirar o instrumento
equivalents, no prazo e nas condi0es estabelecidas, a AdministraqSo podete convocar os demais licitantes que tenham
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os seus pregos registrados, obedecendo a ordem de classificag§o, e proper a contratagao do fornecimento dos materiais
oi dos servigos registrados pelos pregos apresentados pelo primeiro colocado.
3.4. Na hipotese dos demais licitantes n§o aceitarem a contratagao pelos pregos apresentados pelo primeiro colocado,
a Administragao poder£ contratar os demais licitantes, respeitada a ordem de classificagao, pelo prego por eles
apresentados, desde que os mesmos sejam compatlveis com a m6dia de mercado, o que deverd ser comprovado nos
aitos.
3.5. A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente deverS ser realizada pelo representante legal da empresa
ou mandaterio com poderes expresses.
3.6. Os contratos celebrados em decorrencia do Registro de Pregos estao sujeitos as regras previstas na Lei Federal
n° 8.666/93, inclusive quanto aos prazos de vigencia.
3.7. A contratada ficard obrigada a aceitar nas mesmas condigoes contratuais, acrescimos ou supressoes que se fizerem
no objeto, de ate 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada item registrado
3.5. As supressoes poderao ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.
4. DAS CONDIQOES DE PAGAMENTO
4.1'. Os pagamentos devidos a Contratada serao efetuados atrav&s de ordem banceria ou credit© em conta corrente,
ate o 30° (trig^simo) dia, contado da data da apresentagao da fatura, apos conclufdo o recebimento definitive, em
consonancia 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 devere(ao) ser apresentada(s) para pagamento ap6s a conclusao da etapa
do recebimento definitive, indicative da satisfagao pela Contratada de todas as obrigagoes pertinentes ao objeto
contratado.
4.2 Ainda que a nota fiscal/fatura seja apresentada antes do prazo definido para recebimento definitive, o prazo para
pagamento somente fluirS ap6s o efetivo atesto do recebimento definitive.
4.4 0 CONTRATANTE descontarS da fatura mensal o valor correspondents as faltas ou atrasos no cumprimento da
obrigagao, com base no valor do prego vigente.
5.5 A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) dever^(ao) estar acompanhadas da documentagao probatbria pertinente, relativa ao
reoolhimento dos impostos relacionados com a obrigagao.
4.6. Em havendo alguma pendencia impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na apresentagao da nota fiscal/fatura
ou dos documentos pertinentes £ contratagao, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagao da despesa, como
obrigagoes financeiras pendentes, decorrentes de penalidade imposts ou inadimplencia, o pagamento ficarb sobrestado
ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipbtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apbs a
comprovagao da regularizagao da situagao, nSo acarretando qualquer onus para o Contratante.
4.7. As situagoes previstas na legislagao especifica sujeitar-se-ao £ emissSo de nota fiscal eletrbnica.
4.8. A atualizagao monetaria dos pagamentos devidos pela AdministragSo, em caso de mora, serb calculada
considerando a data do vencimento da obrigagao e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variagao do INPC do
IBGE pro rata tempore.
4.9. Nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega ate 30 (trinta) dias contados
da data da celebragao do ajuste, sera dispensada a atualizagao financeira correspondents ao periodo compresndido
sntrs as datas do adimplemento s a prevista para o pagamento, 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 Registro de Pregos poder£ sofrer alteragoes, obedecidas as disposigoes previstas no art. 143 da Lei
Federal n° 8.666/93.
5.2. A revisao de pregos registrados em Ata podera ser realizada a pedido do beneficiario do registro, ou por iniciativa
do Municipio de Laje, em decorrencia de eventual redugfio daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve os
pregos dos servigos ou bens registrados, devendo o 6rg3o gerenciador da Ata promover as necesscirias modificagoes,
comoondo novo quadro de pregos e disponibilizando-o no site oficial.
5.3. Quando o prego registrado, por motive superveniente, tornar-se superior ao praticado no mercado o drgaq
gerenciador deverS:
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a) convocar o fornecedor visando a negociagSo para a reduce de preqos e sua adequate ao praticado pelo mercado;
b) liberar o fornecedor do compromisso assumido, na hipdtese em que resultar frustrada a negociaqSo;
c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociaqao.
5.4. Quando o prego de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, nSo pudercumprir o compromisso, o 6rg§o gerenciador poder£:
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicagao de penalidade, se confirmado a veracidade dos
motives e comprovantes apresentados, na hipdtese da comunicagSo ocorrer antes do pedido de fornecimento;
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociagdo.
5.5. Nao havendo 6xito nas negociagoes, o drgao gerenciador dever£ proceder 3 suspensao do item da Ata de Registro
de Pregos, adotando as medidas cabiveis para obtengdo da contratagao mais vantajosa.
5.6. Os pregos registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderSo ser revistos nos termos e prazos fixados pelo
6rgao controlador.
5.7. A revisao de pregos registrados em Ata nSo implica em revisSo dos pregos dos contratos decorrentes de respectiva
licitagSo, a qual depended de requerimento formal do contratado e de comprovagSo do impacto que gerou o eventual
desequili brio econfimico - financeiro.
5.8. Em nenhuma hipdtese serdo registrados pregos que se apresentem superiores aos de mercado.
6 - POSSIBILIDADE DE ADESAO A ATA DE REG1STRO DE PREQOS

6.1. Poderd utilizar-se da Ata de Registro de Pregos, ainda, qualquer drgao ou entidade da AdministragSo que n§o tenha
participado do certame, mediante prdvia anudneia do 6rg§o gerenciador (Secretaria Municipal de AdministragSo e
Finangas), desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condigdes e as regras
estabelecidas no Decreto n° 7892/2001, e na Lei n° 8.666/93.
6.2. CaberS ao fornecedor beneficterio da Ata de Registro de Pregos, observadas as condi?6es nela estabelecidas,
optar pela aceita^o ou nao do fornecimento, desde que este fornecimento nao prejudique as obrigaqSes anteriormente
assumidas.

o.3. As aquisigdes ou contratagdes adicionais a que se refers este item nao poderdo exceder, por drgao ou entidade, a
cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatdrio e registrados na ata de registro de pregos.

5.4. As adesdes d ata de registro de pregos sdo limitadas, na totalidade, ao quintuple do quantitative de cada item
'egistrado na ata de registro de pregos para o drgdo gerenciador Secretaria Municipal de Administragdo e Finangas) e
drgdos participantes (Secretaria de Administragdo e Fiangas/ Secretaria de Esporte/Secretaria de Assistdncia e
□esenvolvimento Social/Secretaria de Agriculture e Secretaria de Servigos Publicos , Obras e Planejamento),
independentemente do numero de 6rg3os ndo participantes que eventualmente aderirem.
6.5. Ao 6rg3o n3o participante que aderir d presente ata competem os atos relatives £ cobranga do cumprimento pelo
fornecedor das obrigagdes contratualmente assumidas e a aplicagao, observada a ampla defesa e o contraditdrio, de
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cldusulas contratuais, em relagdo ds suas prdprias
contratagdes, informando as ocorrdncias ao drgao gerenciador.
7 - DA FISCALIZAQAO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1. Competirci ao Contratante e ao OrgSo Gerenciador do Registro de Pregos proceder ao acompanhamento da
axecuqSo do contrato, ficando esclarecido que a aqao ou omissSo, total ou parcial, da fiscalizaqao do Contratante nao
aximird £ Contratada de total responsabilidade na execute do contrato.
7.1.1. Competiri ao Contratante do Registro de Preqos:
a) anotar, em registro prdprio, as ocorrSncias relativas d execute do contrato, determinando as providSncias
aecesscirias 3 correqSo das falhas ou defeitos observados;
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b) dar imediata cidncia a seus superiores e ao 6rgdo central de controle, acompanhamento e avaliagdo financeira de
contratos e convbnios, dos incidentes e ocorrbncias da execugdo que possam acarretar a imposigdo de sangdes ou a
rescisdo contratual;
c) adotar, junto a terceiros, as providdncias necessdrias para a regularidade da execugdo do contrato;
d) promover, com a presenga da contratada, a verificagdo da execugdo jd realizada, emitindo a competente habilitagdo
para o recebimento de pagamentos;
e) cumprir as diretrizes tragadas pelo drgdo central de controle, acompanhamento e avaliagdo financeira de contratos e
convdnios;
f) fiscalizar a obrigagdo da contratada de manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, bem como o regular
cumprimento das obrigagdes trabalhistas e previdencidrias;
g) - ordenar a imediata retirada, de suas dependbncias, de empregados da contratada, cuja permanencia seja
inconveniente ou que venha embaragar ou dificultar a agdo 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 apresentagao de documentos relacionados com a execugdo do contrato.
7.2 0 recebimento do objeto se dard segundo o disposto no art. 73 da Lei Federal n° 8.666/93, sendo certo que esgotado
o prazo de vencimento do recebimento provisbrio sem qualquer manifestagdo do brgdo ou entidade contratante,
considerar-se-d definitivamente aceito pela Administragdo o objeto contratado, para todos os efeitos, salvo justificativa
escritafundamentada.
7.3. O contratante rejeitard, no todo ou em parte, qualquer proposigdo de fomecimento em desacordo com as
especificagbes do objeto da licitagdo.
7.4. O fornecedor se comprometerd a atender com presteza ds reclamagbes sobre a qualidade e pontualidade do
fomecimento, providenciando sua imediata corregdo, sem dnus para o Municlpio de Laje.
7.5. Em caso de divergencia entre a Nota de Empenho e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente
entregues, o Fornecedor serd notificado para retird-los imediatamente, sendo a ocorrencia comunicada a Controladoria
do Municlpio, para adogdo das providdncias cablveis.
8-DAS >? @A B iD A D ? E :
8.1. Constituem illcitos administrativos as condutas previstas nos arts. 90, 92, 94, 95 e 96 da Lei Federal n0 8.666/93,
sujeitando-se os infratores ds cominagdes legais, especialmente as definidas no art. 87 do mesmo diploma, garantida
a prSvia e ampla defesa em processo administrativo.
8.2. A inexecugdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execugdo do contrato, sujeitard o contratado d multa
de mora, que serd graduada de acordo com a gravidade da infragdo, obedecidos os seguintes limites mdximos:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa
do adjudicatdrio em firmar o contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo;
b) 0,3% (trds ddcimos por cento) ao dia, atd o trigdsimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fomecimento ou servigo
ndo realizado;
c) 0,7% (sete ddcimos por cento) sobre o valor da parte do fomecimento ou servigo nao real izado, por cada dia
subsequente ao trigdsimo.
6.2.1. A multa a que se refere este item nao impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique
as demais sangdes previstas na lei.
3.2.2. A multa, aplicada apOs regular processo administrativo, serd descontada da garantia do contratado faltoso.
3.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, aldm da perda desta, a contratada responderd pela sua
diferenga, que serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou, ainda, se for o caso,
□obradajudicialmente.
3.2.4. Ndo tendo sido prestada garantia, d Administragdo se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento
jevido d contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
3.2.5. As multas previstas neste item ndo tdm cardter compensatbrio e o seu pagamento ndo eximird a contratada da
'esponsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrag6es cometidas.
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8.3. Serdo punidos com a pena de suspense tempordria do direito de cadastrar e licitar e impedimento de contratar
com a Administra^o 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. SerSo punidos com a pena de declara^ao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao, enquanto
perdurarem os motives determinantes da punipao ou at6 que seja promovida a reabilita^o perante a autoridade
competente para aplicar a punipao, os que incorram nos illcitos previstos nos incisos II e III do art. 88, art. 92 e Paragrafo
Unico, art. 93 e art. 96 da Lei n° 8.666/93.
8.5. Para a aplicagSo das penalidades previstas serao levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejufzos
dela advindos para a Administragdo Publica e a reinciddncia na prdtica do ato.
8.6. 0 registro de prego do fornecedor ou do prestador de servigos poderd ser cancelado, sem prejulzo das sangoes
previstas na Let Federal n° 8.666/93, garantida previa e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da data
do recebimento da notificagao, quando:
a) nao forem cumpridas as exig^ncias contidas no Edital ou na Ata de Registro de Pregos;
b) injustificadamente, o fornecedor ou prestador de servigo deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de Pregos;
c) o fornecedor ou prestador de servigo der causa d rescisSo administrativa de contrato, decorrente do Registro de
Pregos, por urn dos motives elencados nos incisos de III a XII do art. 78 da Lei n0 8.666/93.

9 - DA RESCISAO
9.1. A inexecugSo, total ou parcial do contrato ensejarS a sua rescisSo, com as consequSncias contratuais e as previstas
na Lei Federal n° 8.666/93.
9.2. A rescisSo poderS 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 rescis^o 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, serS esta ressarcido dos prejufzos regularmente 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 registro poderS ser cancelado por inidoneidade
superveniente ou comportamento irregular do beneficiSrio, ou, ainda, no caso de substancial alteragao das condigdes
do mercado.
9.5. Os pregos registrados podertio ser suspenses temporariamente ou cancelados pela Administragao quando se
tomarem superiores aos praticados no mercado; b)- por razoes de interesse pOblico, devidamente fundamentadas.
9.5.1. A comunicagSo do cancelamento do prego registrado do fornecedor ou prestador de servigos, nas hipbteses
previstas neste item ser£ feita por escrito, juntando-se o comprovante nos autos que deram origem ao Registro de
Pregos.
9.5.2. Na hipdtese prevista no inciso I do item 18.5, antes da suspensao ou cancelamento, a Administrate poderS
proceder £ negotiate com o fornecedor ou prestador de servigos, visando d revisSo para a redugSo do prego registrado
a firn de compatibiliz^-lo com os praticados no mercado.
9.5.3. No caso de ser ignorado ou incerto o enderego do fornecedor ou prestador de servigo, a comunicato ser£ feita
mediante publicato no Diorio Oficial do Municlpio, considerando cancelado o prego registrado a partir da data da
publicagdo.
9.6. O fornecedor ou o prestador de servigos poder£ solicitor o cancelamento do prego registrado, mediante justificativa
escrita, por motive justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administrate, que comprove a impossibilidade
tempor^ria ou definitiva de cumprir as exigencies deste instrumento convocatbrio.
9.7. A Contratante nao podera suspender o fomecimento enquanto estiver aguardando pronunciamento ou
decisao sobre reajustamento ou revisao sob pena de lhe ser imputada multa de 2% (dois por cento) do valor
estimado do forriecimento, sem prejulzo da aplicacao de outras penalidades administrativas e/ou judiciais.
10 - VINCULAQAO AO EDITAL DE UCITAQAO
10.1. Integra a presente Ata, como se nele estivessem transcritas, as cleiusulas e condiQdes estabelecidas no processo
licitatdrio referido no preSmbulo constante do Edital e nos seus anexos.
11-FORO
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11.1. As partes elegem o Foro da Cidade de Laje, Estado da Bahia, que prevalecera sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (tres) vias de igual teor e forma na
oresenga das testemunhas que subscrevem, depois de lido e achado conforme.

Laje, 22 de Novembro de 2022.
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