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EXTRATO DE DISTRATO DE CONTRATO

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE LAJE
Prefeitura Municipal
EXTRATO DE DISTRATO
Distrato de contrato temporário referente a prestação de serviço, vinculados à Secretaria
Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana e Rural, deste Município.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Laje, CNPJ 13825492/0001-04
OBJETO: distrato a prestação de serviço temporário.
DISTRATADOS (AS):

Praça Raimundo José de Almeida, 01 – Centro -Laje-Bahia-CEP 45.490.000-CNPJ 13.825.492/0001-04 Tel.(75) 3662.2112–3662-2222.

Certificação Digital: XMCYEGS0-YU8VIJGT-YEGAXJ0F-QDDJUUQJ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE

Listagem de Desligados

PCA RAIMUNDO JOSE DE ALMEIDA - CENTRO

SECRETARIA......: 16 - SECRETARIA TRANSPORTE MOB URBANA E
RURAL

13.825.492/0001-04

CENTRO CUSTO.: <TODOS>
LOC. TRABALHO.: <TODOS>
REGIME..............: <TODOS>

Período: 30/11/2022
Mat.
Funcionário
Cargo
Secretaria
Data Desl.
Motivo
3030093
DANILO SANTANA SILVA
AGENTE DE SERV.GERAIS T
SECRETARIA TRANSPORTE MOB URBANA E RUR
30/11/2022
Rescisão por Término do Contrato a Termo

Total: 1

Total de Funcionários.: 1

24/11/2022 - 09:07:29

Sistema de Folha de Pagamento - Fator Sistemas - (71) 3038-8800
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PORTARIA

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE LAJE
Prefeitura Municipal
PORTARIA N° 103 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2022.

“CONCEDE LICENÇA PREMIO.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAJE, Estado da Bahia, no
uso de suas atribuições legais em especial ao que dispõe a Lei Complementar 1/97.

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder Licença Prêmio por um período de 03(três) meses do dia 05/12/2022
até 05/03/2023 a pedido do servidor BENILTON SANTOS DA SILVA lotado na
Secretaria Municipal de Educação de Laje. Referente ao 4º período.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
GABINETE DO PREFEITO DE LAJE, EM 24 DE NOVEMBRO DE 2022

KLEDSON DUARTE MOTA
Prefeito Municipal

Praça Raimundo José de Almeida, 01 – Centro -Laje-Bahia-CEP 45.490.000-CNPJ 13.825.492/0001-04 Tel.(75) 3662.2112–3662-2222.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

*1*
PREFEITURA
MUNICIPAL DE LAJE

ATA DE REGISTRO DE PRECOS
PREGAO ELETRONICO N° 021/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 155/2022
PROTOCOLO N° 1276/2022

Aos vinte e dois dias do mes de Novembro de dois mil e vinte e dois, de urn lado O MUNICfPIO DE LAJE, pessoa jurldica
ce direito interno, inscrito no CNPJ sob o n° 13.825.492/0001-04, com sede na Praga 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 , 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
fornecimento future e eventual de materials permanentes, com a finalidade de suprir as necessldades das diversas
secretarias do Municipio de Laje, por deliberagao da Pregoeira devidamente publicada e homologada no Diario Oficial
do Municipio de Lajedo dia 27/10/2022 resolve registrar o(s) prego(s) da(s) empresa(s) classificada(s) abaixo, respeitadas
s disposigoes das Leis Federais n°. 8.666/93 e 10.520/02, consoante as clausulas e condigoes do Edital Pregao Eletronico
r? 021/2022/SRP e seus anexos e nas propostas classificadas, partes integrantes deste instrumento, independente de
tsanscrigoes, e mediants as clausulas enunciadas a seguir.
FORNECEDOR(S)

EEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP, com sede na Rua Alfredo Guimaraes, n° 05, Sala 01, Bairro de Amaralina,
Salvador -Ba, representada neste ato por seu representante legal, Sr. Paulo Roberto de Souza Sapucara, portador da
icentidade n° 07.498.991-07 SSP-BA e CPF n° 883.429.565-04 CNPJ:18.650.027/0001 -95 para os seguintes itens :
ITEM

ESPECIFICAQAO

1.

CADEIRA, COM ESPALDAR MEDIO, GIRATORIA
(CADEIRA, COM ESPALDAR MEDIO, GIRATORIA,
COM ASSENTO INTERNO EM COMPENSADO
MULTILAMINAS DE MADEIRA MOLDADA
ANATOMICAMENTE A QUENTE COM PRESSAO DE 10
KGF/CM2 E ESPESSURA DE 10,5 MM OU RESINA DE
POLIESTER. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL,
ISENTO DE CFC, ALTA RESISTENCIA A
PROPAGACAO DE RASGO, ALTA TENSAO DE
ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA
DINAMICA E BAIXA DEFORMACAO PERMANENTE
COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3 E MOLDADA
ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MINIMA DE 40
MM. LARGURA DO ASSENTO, MINIMA DE 450 MM E
PROFUNDIDADE MINIMA DE 460MM. CAPA DE
PROTECAO E ACABAMENTO INJETADA DO
ASSENTO EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E
BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO
DO PERFIL DE PVC OU EM RESINA DE POLIESTER
COM APLICACAO DE PERFIL DE PVC A QUENTE.
ENCOSTO INTERNO EM POLIPROPILENO INJETADO
ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTENCIA
MECANICA, CONFORMADO ANATOMICAMENTE, OU
PRODUZIDO EM RESINA DE POLIESTER.. ESPUMA
EM POLIURETANO FLEXIVEL, ISENTO DE CFC, ALTA
RESILIENCE, ALTA RESISTENCIA A PROPAGACAO

UNO

QTD

V. UNIT.

V. TOTAL

R$
310,00

R$
17.980,00

58
UND
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PRGFEITURA .
MUNICIPAL DE LAJE

0

3

3.

DE RASGO, ALTA TENSAO DE ALONGAMENTO E
RUPTURA, BAIXA FADIGA DINAMICA E BAIXA
DEFORMACAO PERMANENTE COM DENSIDADE DE
45 A 50 KG/M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM
SALIENCIA PARA APOIO LOMBAR E ESPESSURA
MINIMA DE 40 MM. LARGURA DO ENCOSTO. MINIMA
DE 410 MM E ALTURA MINIMA DE 380 MM. CAPA DE
PROTECAO E ACABAMENTO DO ENCOSTO,
INJETAOA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E
BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO
DO PERFIL DE PVC, OU EM RESINA DE POLIESTER
COM APLICACAO DE PERFIL DE PVC A QUENTE.
MECANISMO COM CORPO FABRICADO POR
PROCESSO DE SOLDA SISTEMA MIG EM CHAPA DE
ACO ESTAMPADA DE 3 MM E ENCOSTO
ARTICULADO EM CHAPA DE ACO DE 2 MM POR
PROCESSO DE ESTAMPAGEM PROGRESSIVA E
SUPORTE DO ENCOSTO EM CHAPA CONFORMADA
3 MM TAMBEM POR ESTAMPAGEM PROGRESSIVA E
ACABAMENTO ZINCADO. ACABAMENTO DO CORPO
E ENCOSTO EM PINTURA ELETROSTATICA
TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM EPOXI PO COM
PRE TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO
(FOSFATIZADO). REVESTINDO TOTALMENTE O
MECANISMO COM PELICULA DE
APROXIMADAMENTE 100 MICRONS COM
PROPRIEDADES DE RESISTENCIA A AGENTES
QUIMICOS. MECANISMO COM REGULAGEM DE
INCLINACAO DO ENCOSTO COM BLOQUEIO EM
QUALQUER POSICAO E CONTATO PERMANENTE NA
POSICAO LIVRE FLUTUACAO. ASSENTO FIXO E
ENCOSTO COM INCLINACAO REGULAVEL.
TRAVAMENTO DO CONJUNTO ATRAVES DE
SISTEMA QUE PERMITA A LIBERACAO E O
BLOQUEIO DO CONJUNTO DE FORMA SIMPLES E
COM MINIMO ESFORCO ATRAVES DE SIMPLES
TOQUE. SUPORTE PARA ENCOSTO COM
REGULAGEM DE ALTURA AUTOMATICA OU COM O
USO DE BOTAO OU MANIPULO PARA O
ACIONAMENTO, COM MINIMO DE 07 NIVEIS DE
AJUSTE E COM CURSO MINIMO DE 50 MM. COLUNA
DE REGULAGEM DE ALTURA POR ACIONAMENTO A
GAS COM CURSO MINIMO DE 80 MM, FABRICADA
EM TUBO DE ACO DE 1,50 MM.O PRODUTO DEVE
ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR17
COMPROVADO ATRAVES DE LAUDO DE
ERGONOMIA, E NORMA ABNT NBR 13962:2006,
COMPROVADO ATRAVES DE CERTIFICADO DE
CONFORMIDADE DE PRODUTO DA ABNT
(COMPLETO COM CAPA E ANEXOS), DEVENDO
CONSTAR NO CERTIFICADO AS REFER£NCIAS OU
CdDIGOS DOS PRODUTOS COTADOS. GARANTIA
MlNIMADESANOS)
MESA P/REUNIAO REDONDA DIMENSOES
1200X1200 CONFECCIONADOS EM COMPENSADO
MULTIL
{MESA P/REUNIAO REDONDA DIMENSOES
1200X1200 CONFECCIONADOS EM COMPENSADO
MULTILAMINADO 15 MM )

UND

6

R$
432.00

R$
2.592,00

MARZO
VITORINO/I
MPERIA
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PREFEITURA
MUNICIPAL DE LAJE

6.

ARMARIO ABERTO, COMPOSTO DE DUAS PORTAS
COM CHAVES E PRATELEIRAS; LATERAIS CONFE
(ARMARIO ABERTO, COMPOSTO DE DUAS PORTAS
COM CHAVES E PRATELEIRAS; LATERAIS
CONFECCIONADAS EM COMPENSADO
MULTILAMINADO DE 18 MM, PARTES EXTERNAS
REVESTIDAS EM LAMINADO , PORTAS
CONFECCIONADAS EM COMPENSADO
MULTILAMINADO 15 MM, PARTES EXTERNAS
REVESTIDA EM LAMINADO, PRATELEIRAS
CONFECCIONADAS EM COMPENSADO MDP 15 MM,
BORDAS EM LAMINADO. MEDIDAS MINIMAS:
1,60X0,80X0,40M. (SERAO TOLERADAS VARIAQOES
DE i 2% NESTAS DIMENSOES). O PRODUTO DEVE
ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR17
COMPROVADO ATRAVGS DE LAUDO DE
ERGONOMIA, E NORMAABNT NBR 13961:2010,
COMPROVADO ATRAV& DE CERTIFICADO DE
CONFORMIDADE DE PRODUTO DA ABNT
(COMPLETO COM CAPA E ANEXOS), DEVENDO
CONSTAR NO CERTIFICADO AS REFERENCIAS OU
CODIGOS DOS PRODUTOS COTADOS.)

8.

ARMARIO EM AQO COM PRATELEIRAS
REGULAVEIS E COM CHAVE. DIMENSdES: ALTURA:
1.94M

9.

ARQUIVO 4 GAVETAS COM TRILHO TELESCOPICO
(ARQUIVO DE AQO COM 4 GAVETAS PARA PASTA
SUSPENSA TAMANHO OFICIO, CONTEM 4
REFORQOS INTERNOS EM FORMATO OMEGA,
PORTA ETIQUETA ESTAMPADOS EM BAIXO REVELO
E PUXADORES ESTAMPADOS DE FORMA EMBUTIDA
EM TODA EXTENSAO DA FRENTE DAS GAVETAS,
FECHADURA TIPO YALE NO TAMPO SUPERIOR COM
TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETA E
SISTEMA DE DESLIZAMENTO POR CARRINHO
TELESCOPICO DE 1.20MM POR SISTEMA ESFERAS
METALICAS, TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPA
DE AQO 24(0,60MM) GABINETE E FRENTE DAS
GAVETAS EM CHAPA 24(0,60MM) COM TR&S
TRAVESSAS EMBUTIDAS PARA TRAVAMENTO DE
FORMA HORIZONTAL ENTRE AS LATERAIS DO
ARQUIVO, CONFECCIONADAS EM CHAPA
18(1,20MM), GAVETAS EM CHAPA DE AQO
24(0,60MM) COM DOBRA EM OMEGA NO FUNDO
PARA AUMENTAR A SUSTENTAQAO DA GAVETA E
LATERAIS E FUNDO ALTOS PARA UM MELHOR
APROVEITAMENTO NA UTILIZAQAO DA MESMA A
BASE DO ARQUIVO E COMPOSTA POR QUATRO
CANTONEIRAS DE AQO N° #18 FIXADAS NOS
CANTOS DA BASE PARA MAIOR TRAVAMENTO E
SUSTENTAQAO DO PRODUTO, UTILIZAOA TAMBEM
PARA ACOPLAR PONTEIRAS REGULAVEIS PARA
NIVELAMENTO DE ACORDO COM O PISO . COM
ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO
QUlMICO DA CHAPA ANTI-FERRUGINOSO E
FOSFATIZANTE E PINTURA ATRAVES DE SISTEMA
ELETROSTATICO A P0, COM CAMADA MINIMA DE
TINTA DE 40 MICRAS, CAPACIDADE DE PESO 55KG
POR GAVETA.DIMENSAO:

UND

14

UND

9

UND

4

R$
690,00

R$
9.660,00

MARZO
VITORINO/I
MPERIA

R$

R$

904,44

8.139,96

MARZO
VITORINO/
IMPERIA

R$
895,00

R$
3.580,00

W3/OF-600
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FREFCITURA
MUNICIPAL DE LAJE

It.

18

24

470MM(L)X670MM(P)X1340MM(A), O PRODUTO
DEVERA SER COMPROVADO MEDIANTE
APRESENTAQAO DE LAUDOS E CERTIFICAOOS DE
CONFORMIDADE DE ACORDO COM AS NORMAS DA
ABNT NBR ISSO 4628-3:2015, ABNT NBR 8094:1983 1200 HORAS, ABNT NBR 8095:2015 - 360 HORAS,
ABNT NBR 8096:1983 • 10 CICLOS (240 HORAS),
ABNT NBR 9209:1986, ABNT NBR 10443:2008, ABNT
NBR 10545:2014, ABNT NBR 11003:2010, ABNT NBR
14847:2002, ABNT NBR 14951:2003, ABNT NBR
15156:2015, ABNT NBR 15158:2016, ABNT NBR
15185:2004, ASTM D 523:2014, ASTM D 2794:2010,
ASTM D 3359:2017, ASTM D 3363:2011, ASTM D
7091:2013, CERTIFICAOOS: NR 17, IBAMA.)_______
ARQUIVO EM A?O 04 GAVETAS PARA PASTA
SUSPENSA.
((ARQUIVOS DESLIZANTES EM AQO CHAPA 26(
ESPESSURA0.46MM) NA COR PLATINA, COM
QUATRO GAVETAS E TRAVAMENTO UNICO,
FECHAMENTO ATRAVES DE TAMBOR CILINDRICO, .
COM GAVETAS CORREDIQAS REGULAVEIS
DISTANCIADAS A CADA 400MM. SISTEMA DE
DESLIZAMENTOS DAS GAVETAS SERA ATRAVES DE
CORREDIQA TELESCOPICA. PUXADORES EM
ALUMINIO ACETINADO, COM PORTA
ETIQUETASIMBUTIDOS MEDIDAS ALT. 1335MM X
LARG. 460MM X PROF, 620MM. COM VENEZIANAS
PARA VENTILAQAO, SAPATAS COM REGULAGEM DE
ALTURA, MEDIDAS DAS GAVETAS ALT.280MM X
LARG. 390MM X PROF. 580MM. CAPACIDADE: 35KG
POR GAVETA))
CADEIRA PRESIDENTE, ASSENTO ENCOSTO
FABRICADO COM MADEIRA COMPENSADA
ANATdMICA
(CADEIRA PRESIDENTE, ASSENTO ENCOSTO
FABRICADO COM MADEIRA COMPENSADA
ANATOMICA DE 12 MM DE ESPESSURA, ESPUMA
LAMINADA COM DENSIDADE D30, NO ASSENTO E
D28 NO ENCOSTO. AMBOS COM ESPESSURA DE 100
MM. OS BRAQO TIPO CORSA PTO BASE GIRATORIA
TIPO ESTRELADA NA COR PTO, COM SISTEMA DE
RELAX ATRAVGS DE MANIPULA DE AJUSTE, QUE
PERMITE AINCLINAQAO DO ENCOSTO EM
CONJUNTO COM O ASSENTO E REGULAGEM DE
ALTURA POR MEIO DE PISTAO A GAS, COM
RODlZIOS DUPLO GIRO NA COR PRETO.
REVESTIMENTO EM COURVIM,)
FOGAO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS
(CFOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO
ACOPLADO (3 QUEIMADORES DUPLOS E 3
SIMPLES); MESA ESMALTADA, CORPO SUPER
REFORQADO EM AQO CARBONO. QUEIMADOR E
GRELHAS EM FERRO FUNDIDO; ESPALHA CHAMAS
DO QUEIMADOR CENTRAL EM COBRE; NO FORNO.
PORTA COM VISOR DE VIDRO E EQUIPADA COM
MOLA PARA FACILITAR A VEDAQAO E RETER O
CALOR; MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 820MM
LARGURA: 1025MM PROFUNDIDADE: 770MM
GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.)

UND

11

R$
930,00

R$
10.230,00

W3/OF-600

UND

7

R$
662,85

R$
4.639,95

MARTIFLE
X/STARKY

UND

3

R$

R$

2.200,0
0

6.600.00

CRISTAL
AQO/ECON
OMY
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25

26

31

32

FORNO: MICRO-ONDAS 31 UTROS, POTENCIA
MINIMA 800 WATS, TIMER, DISPLAY DIGITAL,
(FORNO: MICRO-ONDAS 31 LITROS, POTENCIA
MINIMA 800 WATS, TIMER, DISPLAY DIGITAL, LUZ
INTERNA, PRATO GIRATORIO, VOLTAGEM 220V OU
BIVOLT. FUNQAO DESCONGELAR, GRATINAR E
DOURAR. SELO PROCEL CLASSIFICAQAO DE
EFIClENCIA TIPO A -GRANTIA DE 12 MESES
PERMITIDA VARIAQAO NA CAPACIDADE DE ATE 5%.)
GELADEIRA FROST FREE 400L
(CARACTERlSTICAS TECNICAS MlNIMAS: TENSAO
DE FUNCIONAMENTO: 220 VOLTS, 60 HZ; VOLUME
TOTAL ENTRE 400 E 500 LITROS; SISTEMA "FROST
FREE"; DUAS PORTAS, UMA PARA O
REFRIGERADOR, E OUTRA PARA O FREEZER; PES
AJUSTAVEIS PARA OBTER 0 NIVELAMENTO
ADEQUADO; PRATELEIRAS AJUSTAVEIS, DEVENDO
HAVER RECIPIENTES PARA FRUTAS, LEGUMES E
OVOS; TERMOSTATO PARA AJUSTE DE
TEMPERATURA; ALARME DE PORTAS ABERTAS.
PRODUTO DEVE SER APROVADO N O PROGRAMA
BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM (PBE) DO INMETRO,
POSSUINDO ETIQUETA NACIONAL DE
CONSERVAQAO DE ENERGIA (ENCE) DA CLASSE DE
MAIOR EFIClENCIA, REPRESE NTADA PELA LETRA
■A’. APOSTA AO PRODUTO OU EM SUA
EMBALAGEM. SERAO ACEITOS TAMBEM PRODUTOS
COM SELO PROCEL DE EFIClENCIA ENERGETICA.
220V) •______________________________
LONGARINA COM 3 LUGARES SECRETARIA NA
COR PRETA,, ASSENTO ENCOSTO EM COURINO SU
(LONGARINA COM 3 LUGARES SECRETARIA NA COR
PRETA,. ASSENTO ENCOSTO EM COURINO
SUPORTAND0120 KG/ASSENTO, BASE DE FERRO
COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA. O
PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A
NR17 COMPROVADO ATRAVES DE LAUDO DE
ERGONOMIA, E NORMA ABNT NBR 13061/13,
COMPROVADO ATRAVES DE LAUDO DE
CONFORMIDADE DE PRODUTO DA ABNT
(COMPLETO COM CAPA E ANEXOS), DEVENDO
COMSTAR NO CERTIFICADO AS REFERENCIAS OU
CODIGOS DOS PRODUTOS COTADOS. GARANTIA
MINIMA DE 5 ANOS )
LONGARINA COM 4 LUGARES SECRETARIA NA
COR PRETA,, ASSENTO ENCOSTO EM COURINO SU
((LONGARINA COM 4 LUGARES SECRETARIA NA
COR PRETA,, ASSENTO ENCOSTO EM COURINO
SUPORTANDO 120 KG/ASSENTO, BASE DE FERRO
COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA. O
PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A
NR17 COMPROVADO ATRAVtS DE LAUDO DE
ERGONOMIA, E NORMA ABNT NBR 13061/13,
COMPROVADO ATRAVES DE LAUDO DE
CONFORMIDADE DE PRODUTO DA ABNT
(COMPLETO COM CAPA E ANEXOS), DEVENDO
CONSTAR NO CERTIFICADO AS REFERENCIAS OU
CdDIGOS DOS PRODUTOS COTADOS. GARANTIA
MINIMA DE 5 ANOS))

UND

UND

7

2

R$
738,85

5.171,95

R$

R$

4.000,0
0

8.000,00

R$

MIDEA/MX
A35B1

CONSUL/C
RM50HB

UND

28

R$
480,00

R$
13.440,00

MARTIFLE
X/STARKY

UND

14

R$
590,00

R$
8.260,00

MARTIFLE
X/STARKY
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PREFEITURA ,
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R$
MARZO
MESA COM DUAS GAVETAS
UND
32 R$
12.800,00 VITORINO/
400,00
(MESA COM DUAS GAVETAS, MEDIDAS 1.20X0.60MM
IMPERIA
COMESPESSURADE 25MM EM MDP/MDF/SIMILAR.
O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM
A NR17 COMPROVADO ATRAVGS DE LAUDO DE
34
ERGONOMIA, E NORMA ABNT NBR 13967:2009 OU
NBR 13966:2008, COMPROVADO ATRAVES DE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE PRODUTO DA
ABNT (COMPLETO COM CAPA, CARTA DE REVENDA,
IBAMA E ANEXOS).)_______________________
R$
MARZO
UND
11 R$
MESA EM L.190 CM DE UM LADO E180 DO
1.862,7 20.489,92 VITORINO/
OUTRO.COM 55 DE PROFUNIDADE.EM MDP DE 25
2
IMPERIA
MM
(MESA EM 1,190 CM DE UM LADO E 180 DO
OUTRO.COM 55 DE PROFUNIDADE.EM MDP DE 25
37
MM NA COR GIANDUIA FOSCO.COM 1 PORTA COM
DIVISdRIA INTERNA ,1 GAVETAOCOM CORREDIQAS
TELESCdPICAS.COM PUXADORES.4 GAVETAS COM
CORREDIQAS TELESCQPICAS.COM
PUXADORES.MESA FORRADA DE UM LADO COM
DETALHES COM RIPADO NA MESA.)___________
R$
LATINA/
PURIFICADOR DE AGUA
UND
4 R$
PA335
(COR BRANCA GABINETE POLIPROPILENO, TUBO
2.840,00
710,00
DE AQO INOXIDAVEL ■ AGUA GELADA E NATURAL,
DUPLA FILTRAQAO, COM ELEMENTO FILTRANTE
CAPAZ DE RETER IMPUREZAS MAIORES QUE 5
MICRA, E COM CARVAO ATIVADO IMPREGNADO
COM PRATA COLOIDAL PARA A REDUQAO DE
CLORO, ODORES E SABORES, APARELHO PARA
PONTO DE USO, PODENDO SER INSTALADO EM
43
BANCADA OU PAREDE. CAPACIDADE DE
REFRIGERAQAO: 4,4 LITROS/HORA, CAPACIDADE
DE ARMAZENAMENTO DE AGUA GELADA: 2,0
LITROS, TEMPERATURA MEDIA DE SAfDA DE AGUA:
89, TENSAO 220 V, 60 HZ. DEVE SER FORNECIDO
COM KIT DE INSTALAQAO: MANGUEIRA PLASTICA
ATdXICA, SUPORTE PARA FIXAQAO EM PAREDE E
ABRAQADEIRA, CONEXAO REGISTRO DE
FILTRO/MANGUEIRA; BUCHAS E PARAFUSOS.)
VENTISOL
VENTILADOR DE COLUNA 3 VELOCIDADES
UND
11 R$
R$
LARGURA:49,00 CM, ALTURA:1,52 M,
202,63
2.228,93
/40 CM
PROFUNDIDADE
49
(VENTILADOR DE COLUNA 3 VELOCIDADES
LARGURA:49,00 CM, ALTURA:1,52 M,
PROFUNDIDADE:43,00 CM, PESO:7,34 COR BRANCA
220V, GARANTIA 12 MESES PELO FORNECEDOR)
TOTAL DOS (TENS: 136.652,71 (cento e trinta e tres mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e urn
centavos).

Orgaos Participantes: Secretaria de Administra^ao e Fian^as/ Secretaria de Esporte/Secretaria de Assistencia e
Desenvolvimento Social/Secretaria de Agricultura e Secretaria de Services Publicos, Obras e Planejamento.
Orgao Gerenciador: Secretaria Municipal de Administragao e Finan^as
1 ■ OBJETO
1.1. 0 objeto desta Ata e o registro dos pregos classificados no Pregao Eletrdnico ne 021/2022/SRP, conforme
especificagoes e condigoes constantes no Anexo I do mesmo instrumento, no qual estao contemplados o prazo de
execugao e a estimativa das quantidades a serem provavelmente adquiridas ou utilizadas pela Secretaria Municipals de
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Laje, na medida das suas necessidades e segundo a conveniencia do Municipio de Laje, e que a este termo Integra m,
como se transcritas.
1.2.0 prazo de validade do Registro de Pre?os6 de 12 meses, contados a partir da data da assinatura desta Ata, durante o
qual os licitantes que tenham os seus preQOS registrados poderao ser convidados a firmar as contratagdes, observadas as
condiQoes fixadas no edital e nas normas pertinentes.
1.2.1. Sendo o prazo de validade do Registro de Prego inferior a 12 (doze) meses, sera admitida a prorroga^ao da vigencia da
Ata de Registro de Pre^os, para completar este prazo, sempre que as condigdes de contrata?ao continuarem se
mostrando vantajosas para a Administragao).
1.3. A(s) contratagao(oes) derivadas do registro obedecerao as condigoes da minuta de contrato constante do Anexo XI deste
Instrumento, facultada a substituigao, a critdrio da Administragao, por instrumento equivalente, desde que presentesas
condigdes do art. 62 da Lei Federal nfi. 8.666/93.
1.4. £ vedada a subcontratagao parcial do objeto, a associagao da contratada com outrem, a cessao ou transferencia, total
ou parcial do contrato, bem como a fusao, dsao 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 £ disposigao da Administragao,
para que efetue as contratagoes nas oportunidades e quantidades de que necessitar, at6 o limite estabelecido.
1.6. A existGncia de pregos registrados nao obriga a Administragao a firmar as contratagoes que deles poderao advir,
ficando-lhe facultada a utilizagao de outros meios, respeitada a legislagao relativa ds licitagdes, sendo assegurado ao
beneficidrio do registro a preferencia em igualdade de condigoes.
1.7.0 fomecedor ou prestador de servigos fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigoes 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 supressoes poderao 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 solicitagao do CONTRATANTE da
solicitagao do Setor de Compras da Unidade. EM caso de urgdncias informados na Ordem de Fomecimento, o prazo serd
reduzido a 05 (cinco) dias uteis.

I

2 • 0PREQO
2.1. Os pregos sao fixos e irreajustdveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data de apresentagao da proposta,
apds o que a concessao de reajustamento, serd feita mediante a aplicagao do INPC/IBGE.
2.2. A revisao de pregos registrados em Ata poderd ser realizada a pedido do beneficidrio do registro, ou por iniciativa da
Administragao, nos termos do Decreto Federal nfi 7892/13, em decorrencia de fato que eleve os pregos dos servigos ou
bens registrados, ou de eventual redugao daqueles praticados no mercado, devendo o drgao gerenciador da Ata promover
as necessdrias modificagdes, compondo novo quadro de pregos e disponibilizando-o no site oficial.
2.3. A alteragao ou revisao de pregos registrados em Ata nao implica em revisao dos pregos dos contratos decorrentes do
respective Registro de Pregos.
2.4.0 requerimento de revisao de pregos deverd ser formulado pelo beneficidrio do registro no prazo mdximo de urn ano
a partir do fato que a ensejou, sob pena de decadencia, em consondncia com o art. 211 da Lei Federal ns 10.406/02.
3 - DA CONTRATAQAO
3.1. Como condigao para celebragao do contrato ou instrumento equivalente, o licitante deverd manter, durante todo o
prazo de validade do Registro de Pregos, todas as condigdes de habilitagao exigidas na licitagao, ficando esclarecido que, nos
termos da legislagao vigente, nao serao contratados fomecedores ou prestadores de servigo que nao estejam com
documentagao regular.
3.2. 0 fomecedor serd convocado para assinatura do contrato ou instrumento equivalente no prazo de atd 03 (tres) dias uteis,
contado da data do recebimento da convocagao.
3.3. Na hipdtese do fomecedor convocado nao assinar o termo de contrato, ou nao aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, no prazo e nas condigdes estabelecidas, a Administragao poderd convocar os demais licitantes que tenham
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os seus pre$os registrados, obedecendo a ordem de classificagao, e proper a contrataQao do fomecimento dos materials
ou dos servigos registrados pelos pregos apresentados pelo primeiro colocado.
3.4. Na hipdtese dos demais licitantes nao aceitarem a contratagao pelos pregos apresentados pelo primeiro colocado, a
AdministraQao poderd contratar os demais licitantes, respeitada a ordem de classificagao, pelo prego por eles apresentados,
desde que os mesmos sejam compativeis 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
mandatSrio com poderes expresses.
3.6. Os contratos celebrados em decorrencia do Registro de Pregos estao sujeitos Ss regras previstas na Lei Federal n2
8.666/93, inclusive quanto aos prazos de vigencia.
3.7. A contratada ficar^ obrigada a aceitar nas mesmas conduces contratuais, acrSscimos ou supressoes que se fizerem no
objeto, de at£ 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada item registrado
3.8. 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 atravds de ordem banciria ou cr&dito em conta corrente, ate o 302
(trigSsimo) dia, contado da data da apresentaqao da fatura, apds concluido o recebimento definitive, em consonancia com o
disposto no art. 52 e art. 40 da Lei Federal n2 8.666/93.
4.2. A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) somente devete(ao) ser apresentada(s) para pagamento apds a conclusao da etapa do
-ecebimento definitive, indicative da satisfagao pela Contratada de todas as obrigagoes 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 definitive.
4.4. 0 CONTRATANTE descontard da fatura mensa! o valor correspondente ds faltas ou atrasos no cumprimento da
obrigagao, com base no valor do prego vigente.
5.5. A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) deverd(ao) estar acompanhadas da documentagao probatdria pertinente, relativa ao
recolhimento dos impostos relacionados com a obrigagao.
^.6. Em havendo alguma pendencia impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na apresentagao da nota fiscal/fatura ou dos
cocumentos pertinentes d contratagao, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagao da despesa, como obrigagoes
f nanceiras pendentes, decorrentes de penalidade imposta ou inadimplencia, 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
ragularizagao da situagao, nao acarretando qualquer onus para o Contratante.
4.7. As situagoes previstas na legislagao especifica sujeitar-se-ao d emissao de nota fiscal eletrdnica.
4.8. A atualizagao monetdria dos pagamentos devidos pela Administragao, em caso de mora, serd calculada considerando
a data do vencimento da obrigagao e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variagao do INPC do IBGE pro rata
‘empore.
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, serd dispensada a atualizagao financeira correspondente ao periodo compreendido entre as datas do
adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que nao superior a quinze dias, em confoimidade com o §42. do art.
43 da Lei Federal n2 8.666/93.

5- A MANUTENQAO DAS CONDIQOES DA PROPOSTA - REAJUSTAMENTO E REVISAO
5.1. Esta Ata de Registro de Pregos poderS softer alteragdes, obedecidas as disposi^des previstas no art. 143 da Lei
Federal n2 8.666/93.
5.2. A revisao de pregos registrados em Ata poder£ ser realizada a pedido do beneficidrio do registro, ou por iniciativa do
Mjnidpio de Laje, em decorrencia de eventual redugao daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve os pregos
ccs servigos ou bens registrados, devendo o drgao gerenciador da Ata promover as necessdrias modificaQoes, compondo
rovo quadro de pregos e disponibilizando-o no site oficial.
5.3. Quando o prego registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no mercado o drgao gerenciador
deverS:
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a) convocar o fornecedor visando a negociagao para a redugao de pregos e sua adequagao ao praticado pek> mercado;
b) liberar o fornecedor do compromisso assumido, na hipdtese em que resultar frustrada a negociagao;
c) convocar os demais fomecedores visando igual oportunidade de negociagao.
5.4. Quando o prego de mercado tomar-se superior aos pregos registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, nao puder cumprir o compromisso, o drgao gerenciador poderd:
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicagao de penalidade, se confiimado a veracidade dos motivos
e comprovantes apresentados, na hipdtese da comunicagao ocorrer antes do pedido de fornecimento;
b) convocar os demais fomecedores visando igual oportunidade de negociagao.
5.5. Nao havendo exito nas negociagdes, o drgao gerenciador deverd proceder d suspensao do item da Ata de Registro de
Pregos, adotando as medidas cabiveis para obtengao da contratagao mais vantajosa.
5.6. Os pregos registrados, quando sujeitos a controls oficial, poderao ser revistos nos termos e prazos fixados pelo drgao
controlador.
5.7. A revisao de pregos registrados em Ata nao implica em revisao dos pregos dos contratos deoorrentes de respectiva
licitagao, a qual dependerd de requerimento formal do contratado e de comprovagao do impacto que gerou o eventua
desequilibrio econdmico - financeiro.
5.8. Em nenhuma hipdtese serao 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 Administraoao que nao tenha
participado do certame, mediante pr6via anuencia do drgao gerenciador (Secretaria Municipal de Administrapao e
Finangas), desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condigdes e as regras
estabelecidas no Decreto n2 7892/2001, e na Lei n2 8.666/93.
6.2. Cabera ao fornecedor beneficidrio da Ata de Registro de Pregos, observadas as condigdes nela estabelecidas, optar pela
aceitagao ou nao do fornecimento, desde que este fornecimento nao prejudique as obrigagoes anteriormente
assumidas.

6.3. As aquisigdes ou contratagdes adicionais a que se refere este item nao poderao exceder, por drgao ou entidade, a cem
por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatdrio e registrados na ata de registro de pregos.
6.4. As adesdes d ata de registro de pregos sao limitadas, na totalidade, ao quintuple do quantitativo de cada item registrado
na ata de registro de pregos para o drgao gerenciador Secretaria Municipal de Administragao e Finangas) e drgaos
participantes (Secretaria de Administragao e Fiangas/ Secretaria de Esporte/Secretaria de Assistencia e Desenvolvimento
Social/Secretaria de Agriculture e Secretaria de Servigos Publicos, Obras e Planejamento), independentemente do numero
de drgaos nao participantes que eventualmente aderirem.
6.5. Ao drgao nao participante que aderir a presente ata competem os atos relativos a 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 relagao ds suas prdprias contratagoes,
informando as ocorrdncias ao drgao gerenciador.

7 < DA FISCALIZAQAO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1. Competird ao Contratante e ao drgao Gerenciador do Registro de Pregos proceder ao acompanhamento da execugao
do contrato, ficando esclarecido que a agao ou omissao, total ou parcial, da fiscalizagao do Contratante nao eximird d
Contratada de total responsabilidade na execugao do contrato.
7.1.1. Competird ao Contratante do Registro de Pregos:
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a) anotar, em registro proprio, as ocorrencias relativas d execu^ao do contrato, determinando as provid&ncias necessarias
£ correQao das falhas ou defeitos observados;
b) dar imediata ciencia a seus superiores e ao drgao central de controle, acompanhamento e avaliagao financeira de
contratos e conv&nios, dos incidentes e ocorrencias da execugao que possam acarretar a imposiqao de sangoes ou a
rescisao contratual;
c) adotar, junto a terceiros, as providencias necessarias para a regularidade da execugao do contrato;
d) promover, com a presenga da contratada, a verificaQao da execugao realizada, emitindo a competente habilitagao para
o recebimento de pagamentos;
e) cumprir as diretrizes tragadas pelo drgao central de controle, acompanhamento e avalia^ao financeira de contratos e
convenios;
f) fiscalizar a obrigagao da contratada de manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as
obrigagoes assumidas, as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao, bem como o regular cumprimento das
obrigagoes trabalhistas e previdencterias;
g) - ordenar a imediata retirada, de suas dependencias, de empregados da contratada, cuja permanencia seja inconveniente
ou que venha embaragar ou dificultar a agao fiscalizadora, correndo, por exdusiva conta da contratada, quaisquer onus
decorrentes das leis trabalhistas e previdencidrias, bem como qualquer outra que tai fato imponha;
h) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentagao de documents relacionados com a execugao do contrato.
7.2 O recebimento do objeto se date segundo o disposto no art. 73 da Lei Federal n9 8.666/93, sendo certo que esgotado
o prazo de vencimento do recebimento provisdrio sem qualquer manifestagao do drgao ou entidade contratante, considerarse-d definitivamente aceito pela Administragao o objeto contratado, para todos os efeitos, salvo justificativa escrita
fundamentada.
7.3. 0 contratante rejeitara, no todo ou em parte, qualquer proposigao de fomecimento em desacordo com as
especificagdes do objeto da licitagao.
7.4. 0 fomecedor se comprometera a atender com presteza ds redamagoes sobre a qualidade e pontualidade do
fomecimento, providenciando sua imediata corregao, sem onus para o Muntcipio de Laje.
7.5. Em caso de divergdncia entre a Nota de Empenho e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues,
o Fomecedor sete notificado para retite-los imediatamente, sendo a ocorrencia comunicada a Controladoria do Municipio, para
adogao das providencias cabiveis.

8 * DAS PENALIDADES
8.1. Constituem iKcitos administrativos as condutas previstas nos arts. 90,92,94,95 e 96 da Lei Federal n9 8.666/93,
sujeitando-se os infratores as cominagdes legais, especialmente as definidas no art. 87 do mesmo diploma, garantida a
prdvia e ampla defesa em processo administrativo.
8.2. A inexecugao contratual, inclusive por atraso injustificado na execu^ao do contrato, sujeitar^ o contratado a multa de mora,
que serd graduada de acordo com a gravidade da infragao, obededdos os seguintes limites m^ximos:
a) 10% (dez por cento) sobreo valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagao, inclusive no de recusa do
adjudicat^rio em firmar o contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convoca^ao;
b) 0,3% (tres d6cimos por cento) ao dia, ate o trigSsimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fomecimento ou servigo nao
realizado;
c) 0,7% (sete d^cimos por cento) sobre o valor da parte do fomecimento ou servigo nao real izado, por cada dia subsequente
ao trig^simo.
8.2.1. A multa a que se refere este item nao impede que a Administragao rescinds unilateralmente o contrato e aplique as
demais san^des previstas na lei.
8.2.2. A multa, aplicada ap6s regular processo administrativo, serd descontada da garantia do contratado faltoso.
8.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, atem da perda desta, a contratada responder^ pela sua
diferenga, que serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragao ou, ainda, se for o caso,
cobradajudicialmente.
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8.2.4. Nao tendo sido prestada garantia, d Administragao se reserve o direito de descontar diretamente do pagamento
devido £ contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
8.2.5. As multas previstas neste item nao tern carter compensatdrio e o seu pagamento nao eximird a contratada da
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infraqoes cometidas.
8.3. Serao punidos com a pena de suspensao tempordria do direito de cadastrar e licitar e impedimento de contratar com
a Administra^ao os que incorrerem nos ilicitos previstos no art. 7° da Lei Federal n2 10.520/02 e art. 88, inciso I da Lei n2
8.666/93.
8.4. Serao punidos com a pena de declara^ao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao, enquanto
perdurarem os motives determinantes da punigao ou at6 que seja promovida a reabilhagao perante a autoridade competente
para aplicar a punigao, os que incorram nos ilicitos previstos nos incisos II e III do art. 88, art. 92 e Paragrafo Onico, art. 93
e art. 96 da Lei n2 8.666/93.
8.5. Para a aplicagao das penalidades previstas serao levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuizos
dela advindos para a Administragao Publica e a reincidencia na prdtica do ato.
8.6. 0 registro de prego do fomecedor ou do prestador de servigos poderS ser cancelado, sem prejuizo das sangbes
previstas na Lei Federal n2 8.666/93, garantida prbvta e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da data
do recebimento da notificagao, quando:
a) nao forem cumpridas as exigencias 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 Registro de Pregos;
c) o fomecedor ou prestador de servigo der causa b resdsao administrativa de contrato, decorrente do Registro de Pregos, por
urn dos motives elencados nos incisos de III a XII do art. 78 da Lei n2 8.666/93.

9 • DA RESCISAO
9.1. A inexecugao, total ou pardal do contrato ensejard a sua resdsao, com as consequendas contratuais e as previstas na
Lei Federal n2 8.666/93.
9.2. A resdsao poderb ser detemiinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos enumerados nos incisos I a
XV, XX e XXI do art. 78 da Lei Federal n2 8.666/93.
9.3. Quando a rescisao ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 78 da Lei Federal n2 8.666/93., sem que haja
culpa da contratada, serb esta ressarcido dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, na forma do art. 79
do mesmo diploma.
9.4. Em consonbncia com o art. 15 da Lei Federal n2 8.666/93, o registro poderS ser cancelado por inidoneidade
superveniente ou comportamento irregular do beneficidrio, ou, ainda, no caso de substancial alteragao das condigoes do
mercado.
9.5. Os pregos registrados poderao ser suspensos temporariamente ou cancelados pela Administragao quando se tornarem
superiores aos praticados no mercado; b)- por razdes de interesse publico, devidamente fundamentadas.
9.5.1. A comunicagao do cancelamento do prego registrado do fomecedor ou prestador de servigos, nas hipdteses previstas
neste item serd 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 Administragao poderd proceder d
negociagao com o fomecedor ou prestador de servigos, visando d revisao para a redugao do prego registrado a firn de
compatibilizb-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 serb feita
mediante publicagao no Diano Oficial do Municipio, considerando cancelado o prego registrado a panic da data da
publicagao.
9.6. 0 fomecedor ou o prestador de servigos poderb solicitar o cancelamento do prego registrado, mediante justificativa
escrita, por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administragao, que comprove a impossibilidade
tempordria ou definitiva de cumprir as exigbneias deste instrumento convocatdrio.
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9.7. A Contratante nao podera suspender o fornecimento enquanto estiver aquardando pronunciamento ou decisao
sobre reaiustamento ou revisao sob pena de lhe ser imputada multa de 2% (dois por cento) do valor estimado do
fornecimento, sem preiuizo da aplicacao de outras penalidades administrativas e/ou judiciais.
10 - VINCULAQAO AO EDITAL DE LICITAQAO
10.1. Integra a presente Ata, como se nele estivessem transcritas, as clausulas e condigoes estabelecidas no processo
licitatdrio referido no preambulo constante do Edital e nos seus anexos.
11-FORO
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 presenga
das testemunhas que subscrevem, depois de lido e achado conforme.

Laje, 22 de Novembro de 2022.
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ATA DE REGISTRO DE PRECOS
PREGAO ELETRONICO N° 021/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 155/2022
PROTOCOLO N01276/2022

Aos oito dias do mes de Novembro de dois mil e vinte e dois, de um lado 0 MUNICiPIO DE LAJE, pessoa
juridica de direito intemo, inscrito no CNPJ sob o n° 13.825.492/0001 -04, com sede na PraQa 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 , doravante denominado Contratante
em face da classificaQao das propostas apresentadas na respectiva licita^ao 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 Diario Oficial do Municipio de Lajedo dia 27/10/2022 resolve
registrar o(s) prego(s) da(s) empresa(s) classificada(s) abaixo, respeitadas as disposigoes das Leis Federais n°.
8.666/93 e 10.520/02, consoante as clausulas e condigoes do Edital Pregao Eletronico 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.
FORNECEDOR(S)

CH3 COMERCIOS E NEGbCIOS LTDA, com sede na Rua Macauba Lote 15E, n° 17, Sala 01, Bairro Sul, Aguas
Claras, Municipio Brasilia - DF, Cep: 71.928-180, representada neste ato por seu representante legal, Sr.
Gabriel Ruan Ferrao Chaves, portador da identidade n° 06468601804 SSP-BA e CPF n° 012.141.751-47,
CNPJ:43.684.445/0001-40 para os seguintes itens:
MARCA
UND QTD V. UNIT. V. TOTAL
ESPECIFICAQAO
HQ/BEL
R$
UND 10
SMART TV LED 40” FULL HD COM
CONVERSOR DIGITAL 2 HDM11 USB WI-FI
18.750,00 MICRO
1.875,00
SCREEN MIRRORI
45
(SMART TV LED 40" FULL HD COM
CONVERSOR DIGITAL 2 HDM11 USB WI-FI
SCREEN MIRRORING + WEB BROWSER ______ PRETA)
__________________
TOTAL DO ITEM: R$ 18.750,00 (dezoito mil, setecentos e cinquenta reais).

ITEM

Orgaos Participantes: Secretaria de Administragao e Fiangas/ Secretaria de Esporte/Secretaria de Assistencia e
Desenvolvimento Social/Secretaria de Agriculture e Secretaria de Servigos Publicos, Obras e Planejamento.
Orgao Gerenciador: Secretaria Municipal de Administragao e Finangas
1-OBJETO
1.1.0 objeto desta Ata e o registro dos pregos classificados no Pregao Eletronico n° 021/2022/SRP, conforme
especificagbes e condigoes constantes no Anexo I do mesmo instrumento, no qual estao contemplados o prazo
de execugao 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 Municipio de Laje, e que a
este termo integram, como se transcritas.
1.2.0 prazo de validade do Registro de Pregos e de 12 meses, contados a partirda data da assinatura
desta Ata, durante o qual os licitantes que tenham os seus pregos registrados poderao ser convidados a firmar
as contratagbes, observadas as condigoes fixadas no edital e nas normas pertinentes.
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1.2.1. Sendo o prazo de validade do Registro de Prego inferior a 12 (doze) meses, ser& admitida a
prorroga^o da vigencia da Ata de Registro de Pre^os, para completar este prazo, sempre que as condiQdes
de contratapao continuarem se mostrando vantajosas para a Administrate).
1.3. A(s) contrataQao(oes) derivadas do registro obedecerao £s condigdes da minuta de contrato constante
do Anexo XI deste Instrumento, facultada a substituigao, a critdrio da Administrate, por instrumento
equivalente, desde que presentes as condites do art. 62 da Lei Federal n°. 8.666/93.
1.4. £ vedada a subcontratato parcial do objeto, a associate da contratada com outrem, a cessao ou
transferencia, total ou parcial do contrato, bem como a fusao, cisao ou incorporate 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 pre?os ficarSo & disposigdo
da Administrate, para que efetue as contratagoes nas oportunidades e quantidades de que necessitar,
ate o limite estabelecido.
1.6. A existencia de prepos registrados nao obriga a Administrate a firmar as contratates que deles
poder^o advir, ficando-lhe facultada a utilizagao de outros meios, respeitada a legislate relativa &s
licitagdes, sendo assegurado ao beneficterio do registro a preferencia 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 acrescimos 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 nao devera ultrapassar 15 (quinze) dias uteis a partir da solicitagdo do
CONTRATANTE da solicitagao do Setor de Compras da Unidade. EM case de urgencias informados na
Ordem de Fomecimento, o prazo sete reduzido a 05 (cinco) dias uteis.

2-OPREQO
2.1. Os pregos sao fixes e irreajusteveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data de
apresentato da proposta, apos o que a concessao de reajustamento, sera feita mediante a aplicagao do
INPC/IBGE.
2.2. A revisao de pregos registrados em Ata podete ser realizada a pedido do beneficterio do registro, ou
por iniciativa da Administragao, 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 drgao gerenciador da Ata promover as necesscirias modificagdes, compondo novo quadro de
pregos e disponibilizando-o no site oficial.
2.3. A alteragao ou revisao de pregos registrados em Ata nao implica em revisao dos pregos dos contratos
decorrentes do respective Registro de Pregos.
2.4. 0 requerimento de revisao de pregos devera ser formulado pelo beneficiario do registro no prazo
maximo 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-DA CONTRATAQAO
3.1. Como condito para celebrate do contrato ou instrumento equivalente, o licitante devete manter,
durante todo o prazo de validade do Registro de Pregos, todas as condites de habilitagao exigidas na
licitagao, ficando esclarecido que, nos termos da legislagao vigente, nao serao contratados fomecedores
ou prestadores de servigo que nao estejam com documentagao regular.
3.2.0 fomecedor sera convocado para assinatura do contrato ou instrumento equivalente no prazo de ate
03 (tres) dias uteis, contado da data do recebimento da convocagao.
3.3. Na hipdtese do fomecedor convocado nSo assinar o termo de contrato, ou nao aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, no prazo e nas condigbes estabelecidas, a Administragao podete convocar os
demais licitantes que tenham qs seus pregos registrados, obedecendo a ordem de classificagao, e propor
y
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a contratagao do fornecimento dos materials ou dos servigos registrados pelos pregos apresentados pelo
primeiro colocado,.
3.4. Na hipdtese dos demais licitantes nao aceitarem a contratagao pelos pregos apresentados pelo
primeiro colocado, a Administragao podera contratar os demais licitantes, respeitada a ordem de
classificagao, pelo prego por eles apresentados, desde que os mesmos sejam compativeis com a media
de mercado, o que devera ser comprovado nos autos.
3.5. A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente deverA ser realizada pelo representante legal
da empresa ou mandatario 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.ficarS 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 poderdo ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os
contratantes.

4. DAS CONDIQOES DE PAGAMENTO
4.1. Os pagamentos devidos £ Contratada serao efetuados atravSs de ordem bancaria ou cred ito em conta
corrente, ate o 30° (trig^simo) dia, contado da data da apresentagao da fatura, apds 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 devera(ao) ser apresentada(s) para pagamento apds a
conclusao da etapa do recebimento definitive, indicative da satisfagSo pela Contratada de todas as
obrigagoes pertinentes ao objeto contratado.
4.3. Ainda que a nota fiscal/fatura seja apresentada antes do prazo definido para recebimento definitivo, o
prazo para pagamento somente fluira apds o efetivo atesto do recebimento definitivo.
4.4. 0 CONTRATANTE descontard da fatura mensal o valor correspondente &s faltas ou atrasos no
cumprimento da obrigagao, com base no valor do prego vigente.
5.5. A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) deverd(ao) estar acompanhadas da documentagao probatdria
pertinente, relativa ao recolhimento 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 d contratagao, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagao
da despesa, como obrigagoes financeiras pendentes, decorrentes de penalidade imposta ou inadimplencia,
o pagamento ficara sobrestado ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese,
o prazo para pagamento iniciar-se-d apds a comprovagSo da regularizagao da situagao, nao acarretando
qualquer dnus para o Contratante.
4.7. As situagdes previstas na legislagao especifica sujeitar-se-ao a emissao de nota fiscal eletrdnica.
4.8. A atualizagao monetaria dos pagamentos devidos pela Administragao, em caso de mora, sera
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 celebragdo do ajuste, ser£ dispensada a atualizagao financeira correspondente
ao periodo compreendido entre as datas do adimplemento e 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 COND1QOES DA PROPOSTA - REAJUSTAMENTO E REVISAO
5.1. Esta Ata de Registro de Pregos podera sofrer alteragoes, obedecidas as disposi^Ses previstas no art.
143 da Lei Federal n° 8.666/93.
5.2. A revisao de pregos registrados em Ata poderd ser realizada a pedido do beneficidrio do registro, ou
por iniciativa do Municipio de Laje, em decorrencia de eventual redugao daqueles praticados no mercado,

Certificação Digital: XMCYEGS0-YU8VIJGT-YEGAXJ0F-QDDJUUQJ
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/laje

Edição 2.871 | Ano 3
24 de novembro de 2022
Página 21

PRGFEtTURA
MUNrCIPAL DE l_AJE

ou de fato que eleve os pregos dos servigos ou bens registrados, devendo o drgdo gerenciador da Ata
promover as necessdrias modificates, compondo novo quadro de pregos e disponibilizando-o no site
oficial.
5.3. Quando o prego registrado, por motive superveniente, tomar-se superior ao praticado no mercado o
drgdo gerenciador deverd:
a) convocar o fomecedor visando a negotiate para a reduto de pregos e sua adequate ao praticado
pelo mercado;
b) liberar o fomecedor do compromisso assumido, na hipbtese em que resultar frustrada a negotiate;
c) convocar os demais fomecedores visando igual oportunidade de negotiate.
5.4. Quando o prego de mercado tomar-se superior aos pregos registrados e o fomecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, n§o puder cumprir o compromisso, o 6rg§o gerenciador poderd:
a) liberar o fomecedor do compromisso assumido, sem aplicato de penalidade, se confirmado a
veracidade dos motives e comprovantes apresentados, na hipbtese da comunicato ocorrer antes do
pedido de fomecimento;
b) convocar os demais fomecedores visando igual oportunidade de negotiate5.5. Nao havendo £xito nas negociagSes, o drgao gerenciador deverd proceder d suspensao do item da
Ata de Registro de Pregos, adotando as medidas cablveis para obtento da contratato mais vantajosa.
5.6. Os pregos registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderao ser revistos nos termos e prazos
fixados pelo drgdo controlador.
5.7. A revisao de pregos registrados em Ata ndo implica em revisdo dos pregos dos contratos decorrentes
de respectiva licitato. a qual depended de requerimento formal do contratado e de comprovagao do
impacto que gerou o eventual desequilibrio econfimico - financeiro.
5.8. Em nenhuma hipbtese serao registrados pregos que se apresentem superiores aos de mercado.
6 - POSSIBILIDADE DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE$OS
6.1. PoderS utilizar-se da Ata de Registro de Freges, ainda, qualquer 6rg3o ou entidade da Administrate
que n3o tenha participado do certame, mediante prGvia anuencta do 6rg3o gerenciador (Secretaria
Municipal de Administrate) e Finangas), desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no
que couber, as condites e as regras estabelecidas no Decreto n° 7892/2001, e na Lei n0 8.666/93.
6.2. CaberS ao fomecedor beneficterio da Ata de Registro de Pregos, observadas as condigdes nela
estabelecidas, optar pela aceitato ou n2o do fomecimento, desde que este fomecimento ndo prejudique
as obrigagdes anteriormente assumidas.
6.3. As aquisigdes ou contratagdes adicionais a que se refere este item nao poderao exceder, por drgao ou
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatdrio e registrados na ata de
registro de pregos.
6.4. As adesdes a ata de registro de pregos s§o limitadas, na totalidade, ao quintuple do quantitative de
cada item registrado na ata de registro de pregos para o drgao gerenciador Secretaria Municipal de
Administrate e Finangas) e drg&os participantes (Secretaria de Administrate 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 drgSos nao participantes
que eventualmente aderirem.
6.5. Ao drg§o nSo participante que aderir d presente ata competem os atos relatives d cobranga do
cumprimento pelo fornecedor das obrigagdes contratualmente assumidas e a a plicate, observada a ampla
defesa e o contraditdrio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cldusulas
contratuais, em relate ds suas prdprias contratagdes, informando as ocorrdncias ao drgdo gerenciador.
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7 ■ DA FISCALIZAQAO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1. CompetirS ao Contratante e ao Orgao Gerenciador do Registro de Pregos proceder ao
acompanhamento da execugao do contrato, ficando esclarecido que a a^ao ou omissao, total ou parcial,
da fiscalizaQao do Contratante nao eximir£ a Contratada de total responsabilidade na execugao do contrato.
7.1.1. Competira ao Contratante do Registro de Pre$os:
a) anotar, em registro prdprio, as ocorrencias relativas a execu^o do contrato, determinando as
providancias necessarias a corre^ao das falhas ou defeitos observados;
b) dar imediata ci^ncia a seus superiores e ao brgao central de controle, acompanhamento e avaliagao
fmanceira de contratos e convenios, dos incidentes e ocorrencias da execu^o que possam acarretar a
imposigao de sangbes ou a rescisao contratual;
c) adotar, junto a terceiros, as providencias necessarias para a regularidade da execu^ao do contrato;
d) promover, com a presen ja da contratada, a verificagao da execugao ja realizada, emitindo a competente
habilitagao para o recebimento de pagamentos;
e) cumprir as diretrizes tra$adas pelo brgao central de controle, acompanhamento e avaliaQbo financeira
de contratos e convenios;
f) fiscalizar a obrigagao da contratada de manter, durante toda a execu?ao do contrato, em compatibilidade
com as obriga^oes assumidas, as condigbes de habilitagao e qualificagbo exigidas na licitagao, bem como
o regular cumprimento das obrigagbes trabalhistas e previdenci^rias;
g) - ordenar a imediata retirada, de suas dependencias, de empregados da contratada, cuja permanbneia
seja inconveniente ou que venha embaragar ou dificultar a agSo fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta
da contratada, quaisquer bnus decorrentes das leis trabalhistas e previdencicirias, bem como qualquer outra
que tai fato imponha;
h) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentagao de documentos relacionados com a execugao
do contrato.
7.2 0 recebimento do objeto se dara segundo o disposto no art. 73 da Lei Federal n° 8.666/93, sendo certo
que esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisorio sem qualquer manifestagao do brgao ou
entidade contratante, considerar-se-3 definitivamente aceito pela Administragao o objeto contratado, para
todos os efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada.
7.3.0 contratante rejeitara, no todo ou em parte, qualquer proposigao de fornecimento em desacordo com
as especificagbes do objeto da licitagao.
7.4. 0 fomecedor se comprometerci a atender com presteza &s reclamagbes sobre a qualidade e
pontualidade do fornecimento, providenciando sua imediata corregao, sem bnus para o Municipio 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 sera notificado para retira-los imediatamente, sendo a ocorrencia
comunicada a Controladoria do Municipio, para adogao das providencias cabiveis.

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 as cominagbes legais, especialmente as definidas no art. 87 do
mesmo diploma, garantida a prbvia e ampla defesa em processo administrative.
8.2. A inexecugao contratual, inclusive por atraso injustificado na execugao do contrato, sujeitara o
contratado a multa de mora, que sera 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 obrigagSo, inclusive
no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua
convocagao;
b) 0,3% (tres decimos por cento) ao dia, ate o trigbsimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento
ou servigo nao realizado;
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c) 0,7% {sete cfecimos por cento) sobre o valor da parte do fomecimento ou servi^o nSo real izado, por cada
dia subsequente ao trigSsimo.
8.2.1. A multa a que se refere este item nao impede que a Admi nistra N 3O rescinda u nilateralmente o contrato
e aplique as demais sangdes previstas na lei.
8.2.2. A multa, aplicada apds regular processo administrative, serd descontada da garantia do contratado
faltoso.
8.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, al6m da perda desta, a contratada responder^
pela sua diferenga, que serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragao ou,
ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.
8.2.4. N§o tendo sido prestada garantia, 3 Administragao se reserva o direito de descontar diretamente do
pagamento devido £ contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
8.2.5. As multas previstas neste item nao t6m carfiter compensatdrio e o seu pagamento nao eximird a
contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas.
8.3. Serdo punidos com a pena de suspensdo tempordria do direito de cadastrar e licitar e impedimento de
contratar com a Administragao os que incorrerem nos illcitos previstos no art. 7°. da Lei Federal n° 10.520/02
e art. 88, indso I da Lei n° 8.666/93.
8.4. SerSo punidos com a pena de dedaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao,
enquanto perdurarem os motives determinantes da punigSo ou at6 que seja promovida a reabilitagSo
perante a autoridade competente para aplicar a punig^o, os que incorram nos ilicitos previstos nos incisos
II e III do art. 88, art. 92 e Paragrafo Onico, 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 prejuizos dela advindos para a Administragao Publica e a reincidSncia na pr&ica do ato.
8.6.0 registro de prego do fomecedor ou do prestador de servigos poder£ ser cancelado, sem prejuizo das
sangoes previstas na Lei Federal n° 8.666/93, garantida pr6via e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias
uteis a contar da data do recebimento da notificagao, quando:
a) n§o forem cumpridas as exigfincias 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
Registro de Pregos;
c) o fomecedor ou prestador de servigo der causa b 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 ensejar^ a sua rescis§o, com as consequSncias contratuais
e as previstas na Lei Federal n° 8.666/93.
9.2. A rescisao 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 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, sera esta ressarcido dos prejuizos 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 benefici^rio, ou, ainda, no caso de substancial
alteragao das condigdes do mercado.
9.5. Os pregos registrados poderao ser suspenses temporariamente ou cancelados pela Administragao
quando se tornarem superiores aos praticados no mercado; b)- por razdes de interesse publico,
devidamente fundamentadas.
9.5.1. A comunicagao do cancelamento do prego registrado do fomecedor ou prestador de servigos, nas
hipdteses previstas neste item serd feita por escrito, juntando-se o comprovante nos autos que deram
origem ao Registro de Pregos.
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9.5.2. Na hipotese prevista no inciso I do item 18.5, antes da suspensao ou cancelamento, a Administragbo
podera proceder a negociagao com o fornecedor ou prestador de servigos, visando a revisao para a redugao
do prego registrado a fim de compatibilizb-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 comunicagao
sera feita mediante publicagao no Diario Oficial do Municipio, considerando cancelado o prego registrado a
partir da data da publicagao.
9.6.0 fornecedor ou o prestador de servigos podetci solicitar o cancelamento do prego registrado, mediante
justificativa escrita, por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administragbo, que
comprove a impossibilidade temporAria ou definitiva de cumprir as exigencias deste instrumento
convocatdrio.
9.7. A Contratante nao podera suspender o fornecimento enquanto estiver aquardando
pronunciamento ou decisao sobre reaiustamento ou revisao sob pena de lhe ser imputada multa de
2% (dois por cento) do valor estimado do fornecimento, 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 clausulas e condigbes estabelecidas
no processo licitatdrio referido no preambulo constante do Edital e nos seus anexos.
11-FORO
11.1, As partes elegem o Foroda Cidade de Laje, Estado da Bahia, que prevalecerb sobrequalqueroutro,
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 presenga das testemunhas que subscrevem, depois de lido e achado conforme.

Laje, 08 de Novembro de 2022.
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ATA DE REGISTRO DE PRECOS
PREGAO ELETRONICO N° 021/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 155/2022
PROTOCOLO N° 1276/2022

Aos vinte e dois dias do mes de Novembro de dois mil e vinte e dois, de urn lado O MUNIClPIO DE LAJE, pessoa
ju'idica de direito intemo, inscrito no CNPJ sob o n° 13.825.492/0001 -04, com sede na PraQa Raimundo Jose de Almeida
nc 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 classificacao
das propostas apresentadas na respectiva licita^ao com a finalidade de selecionar propostas para o registro de precos
para o fomecimento future e eventual de materiais 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) prego(s) da(s) empresa(s) classificada(s)
abaixo, respeitadas as disposigoes das Leis Federais n°. 8.666/93 e 10.520/02, consoante as cteusulas 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 cl&usulas enunciadas a seguir.
FORNECEDOR(S)

DQUALITTY IND COM DE MOVEIS LTDA, com sede na Rua B, n° 154, Distrito industrial, Guanambi-Ba, Cep: 46.430000, representada neste ato por seu representante legal, Sr. Carlos Andrd Pereira Neves, portador da identidade n°
07.869.549-06 e CPF n° 265.018.038-29, CNPJ:20.894.966/000127 para os seguintes itens:
ITEM

33

ESPECIFICAQAO

UND
UND"

MESA COM 02 GAVETAS. MESA RETA COM 02
GAVETAS, TAMPO, PAINEL FRONTAL E LATERAL
(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 VARIANCES
DE ± 2% NESTAS DIMENSOES). O PRODUTO DEVE
ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR17
COMPROVADO ATRAVSS DE LAUDO DE
ERGONOMIA, E NORMAA0NT NBR 13966:2008,
COMPROVADO ATRAVGS DE CERTIFICADO DE
CONFORMIDADE DE PRODUTO DA ABNT
(COMPLETO COM CAPA E ANEXOS), DEVENDO
CONSTAR NO CERTIFICADO AS REFERSNCIAS OU
, CODIGOS DOS PRODUTOS COTADOS.)_____________

QTD
19

V. UNIT.

R$
332,78

V. TOTAL

MARCA

R$
6.322,82

GAUSME-02

TOTAL DO ITEM: R$ 6.322,82( seis mil, trezentos e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos).

OrgSos Participantes: Secretaria de AdministraQao e FianQas/ Secretaria de Esporte/Secretaria de Assistencia e
Desenvolvimento Social/Secretaria de Agriculture e Secretaria de Sen/iQOS Publicos, Obras e Planejamento.
drgao Gerenciador Secretaria Municipal de Administra^ao e Finan$as
1 - OBJETO
1.1. O objeto desta Ata 6 o registro dos prepos classificados no Pregao Eletrdnico n° 021/2022/SRP, contone
especificagdes e condiQoes constantes no Anexo I do mesmo instrumento, no qual estao contemplados o prazo de
execu^ao e a estimativa das quantidades a serem provavelmente adquiridas ou utilizadas pela Secretaria Municipals
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de Laje, na medida das suas necessidades e segundo a conventencia do Municlpio 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 condites 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 prorogate da
vig^ncia da Ata de Registro de Pregos, para completar este prazo, sempre que as condites de contratato continuarem
se mostrando vantajosas para a Administragdo).
1.3. A(s) contratato(des) derivadas do registro obedecerSo ds condites da minuta de contrato constante do Anexo
XI deste Instrumento, facultada a substituigao, a critdrio da Administrate, per instrumento equivalente, desde que
presentes as condigoes do art. 62 da Lei Federal n°. 8.666/93.
1.4. £ vedada a subcontratagao parcial do objeto, a associate da contratada com outrem, a cessao ou transfetencia,
total ou parcial do contrato, bem como a fusao, cisdo ou incorporate 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 ficarSo £ disposite da
Administrate, para que efetue as contratates nas oportunidades e quantidades de que necessitar, at6 o limite
estabelecido.
1.6. A existencia de pregos registrados nao obriga a Administrate a firmar as contratates que deles poderSo advir,
ficando-lhe facultada a utilizate de outros meios, respeitada a legislate relativa ds licitates, sendo assegurado ao
beneficidrio do registro a prefetencia em igualdade de condigoes.
1.7. 0 fornecedor ou prestador de servigos fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigoes constantes nesta Ata de
Registro de Prego, os actescimos 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 nao deverd ultrapassar 15 (quinze) dias uteis a partir da solicitat0 do CONTRATANTE da
solicitato do Setor de Compras da Unidade. EM caso de urgdneias informados na Ordem de Fornecimento, o prazo
serd reduzido a 05 (cinco) dias uteis.

2 * 0 PREQO
2.1. Os pregos sao fixos e irreajusteveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data de apresentagao da
proposta, ap6s o que a concessao 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 beneficidrio do registro, ou por iniciativa
da Administrate, nos termos do Decreto Federal n° 7892/13, em decortencia de fato que eleve os pregos dos servigos
ou bens registrados, ou de eventual reduto daqueles praticados no mercado, devendo o drgdo gerenciador da Ata
promover as necessdrias modificates, compondo novo quadro de pregos e disponibilizando-o no site oficial.
2.3. A alterato ou revisdo de pregos registrados em Ata ndo implica em revisdo dos pregos dos contratos decorrentes
do respective Registro de Pregos.
2.4.0 requerimento de revisdo de pregos deverd ser formulado pelo beneficidrio do registro no prazo mdximo de urn
ano a partir do fato que a ensejou, sob pena de decadencia, em consondncia com o art. 211 da Lei Federal n° 10.406/02.
3 - DA CONTRATAQAO
3.1. Como condifao para celebra^ao do contrato ou instrumento equivalente, o licitante deverS manter, durante todo o
prazo de validade do Registro de Pre^os, todas as condigdes de habilitate exigidas na licitato. ficando esclarecido
que, nos termos da legislate vigente, nSo serSo contratados fornecedores ou prestadores de servigo que n3o estejam
com documentagSo regular.
3.2.0 fornecedor serd convocado para assinatura do contrato ou instrumento equivalente no prazo de ate 03 (ttes) dias
uteis, contado da data do recebimento da convocagSo.
3.3. Na hipdtese do fornecedor convocado nao assinar o termo de contrato, ou nSo aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, no prazo e nas condites estabelecidas, a Administrate podete convocar os demais licitantes que tenham
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os seus pregos registrados, obedecendo a ordem de classificaglo, e propor a contratagSo do fomecimento dos materiais
ou dos servigos registrados pelos pregos apresentados pelo primeiro colocado.
3.4. Na hipdtese dos demais licitantes n§o aceitarem a contratagSo pelos pregos apresentados pelo primeiro colocado,
a AdministragSo poderS contratar os demais licitantes, respeitada a ordem de classificagao, pelo prego por eles
apresentados, desde que os mesmos sejam compativeis com a m£dia de mercado, o que deverd ser comprovado nos
autos.
3.5. A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente deverS ser realizada pelo representante legal da empresa
ou mandatSrio com poderes expresses.
3.6. Os contratos celebrados em decorr^ncia do Registro de Pregos estSo sujeitos cis 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 condigdes contratuais, acrdscimos ou supressdes que se fizerem
no objeto, de atd 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 CONDIQOES DE PAGAMENTO
4.1. Os pagamentos devidos b Contratada serdo efetuados atravds de ordem banedria ou erddito em conta corrente,
aid o 30° (trigdsimo) dia, contado da data da apresentagao da fatura, apds concluldo o recebimento definitive, em
consondncia 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 deverd(ao) ser apresentada(s) para pagamento apds a conclusdo da etapa
do recebimento definitive, indicative da satisfagSo pela Contratada de todas as obrigagGes pertinentes ao objeto
contratado.
4.3. Ainda que a nota fiscal/fatura seja apresentada antes do prazo defmido para recebimento definitivo, o prazo para
pagamento somente fluird apds o efetivo atesto do recebimento definitivo.
4.4. 0 CONTRATANTE descontard da fatura mensal o valor correspondente ds faltas ou atrasos no cumprimento da
obrigagao, com base no valor do prego vigente.
6.5. A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) deverd(ao) estar acompanhadas da documentagao probatdria pertinente, relativa ao
recolhimento 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 d contratagao, ou, ainda, circunstdncia que impega a liquidagao da despesa, como
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
comprovagao da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer dnus para o Contratante.
4.7. As situagdes 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 obrigagdo e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variagdo do INPC do
IBGE pro rata tempore.
4.9. Nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega atd 30 (trinta) dias contados
da data da celebragdo do ajuste, serd dispensada a atualizagdo financeira correspondente ao periodo compreendido
entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento. desde que ndo superior a quinze dias, em conformidade
com o § 4°. do art. 40 da Lei Federal n° 8.666/93.
5 • A MANUTENQAO DAS CONDUCES DA PROPOSTA - REAJUSTAMENTO E REVISAO
5.1. Esta Ata de Registro de Pre^os poderS sofrer altera?6es, obedecidas as disposifoes previstas no art. 143 da Lei
Federal n° 8.666/93.
5.2. A revisdo de pre^os registrados em Ata poderd ser realizada a pedido do beneficidrio do registro, ou por iniciativa
do Municfpio de Laje, em decorrSncia de eventual reduce daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve os
prefos dos services ou bens registrados, devendo o drgao gerenciador da Ata promover as necesscirias modifica^des,
compondo novo quadro de pre^os e disponibilizando-o no site oficial.
5.3. Quando o prego registrado, por motive superveniente, tornar-se superior ao praticado no mercado o 6rg§q
gerenciador deverS:
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a) convocar o fornecedor visando a negociagdo para a redugdo de pregos e sua adequagdo ao praticado pelo mercado;
b) liberar o fornecedor do compromisso assumido, na hipdtese em que resultar frustrada a negociagdo;
c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociagdo.
5.4. Quando o prego de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, ndo puder cumprir o compromisso, o drgdo gerenciador poderd:
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicagdo de penalidade, se confirmado a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, na hipdtese da comunicagdo ocorrer antes do pedido de fornecimento;
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociagdo.
5.5. Ndo havendo dxito nas negociagdes, o 6rgao gerenciador deverd proceder d suspensdo do item da Ata de Registro
de Pregos, adotando as medidas cabiveis para obtengdo da contratagdo mais vantajosa.
5.6. Os pregos registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderdo ser revistos nos termos e prazos fixados pelo
6rgdo controlador.
5.7. A revisdo de pregos registrados em Ata ndo implica em revisdo dos pregos dos contratos decorrentes de respectiva
lidtagdo, a qual dependerd de requerimento formal do contratado e de comprovagdo do impacto que gerou o eventual
desequili brio econdmico - fmanceiro.
5.8. Em nenhuma hipdtese serao 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 drgao ou entidade da Administragdo que ndo tenha
participado do certame, mediante prdvia anuencia do drgdo gerenciador (Secretaria Municipal de Administragdo 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. Caberd ao fornecedor beneficidrio da Ata de Registro de Pregos, observadas as condigdes nela estabelecidas,
optar pela aceitagao ou nao do fornecimento, desde que este fornecimento nSo prejudique as obriga^des anteriormente
assumidas.
6.3. As aquisigdes ou contratagdes adicionais a que se refere este item nao poderao exceder, por 6rg3o ou entidade, a
cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatdrio e registrados na ata de registro de pregos.
6.4. As adesdes 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 drgdo gerenciador Secretaria Municipal de Administragdo e Finangas) e
drgdos participantes (Secretaria de Admintstragdo 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 drgdo ndo participants que aderir d presente ata competem os atos relativos d cobranga do cumprimento pelo
fornecedor das obrigagoes contratualmente assumidas e a aplicagdo, observada a ampla defesa e o contraditdrio, de
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cldusulas contratuais, em relagao ds suas prdprias
contratagfies, informando as ocorrdncias ao drgdo gerenciador.
7 - DA FISCAUZAQAO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1. Competird ao Contfatante e ao Orgao 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 providdneias
necessdrias d corregdo das falhas ou defeitos observados;
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b) dar imediata ctencia a seus superiores e ao drgAo central de control©, acompanhamento e avaliagAo financeira de
contratos e convAnios, dos incidentes e ocorrencias da execugAo que possam acarretar a imposigao de sangoes ou a
rescisAo contratual;
c) adotar, junto a terceiros, as providAncias necessArias para a regularidade da execugAo do contrato;
d) promover, com a presenga da contratada, a verificagAo da execugAo jA realizada, emitindo a competente habilitagAo
para o recebimento de pagamentos;
e) cumprir as diretrizes tragadas pelo 6rgAo central de control©, acompanhamento e avaliagAo financeira de contratos e
convAnios;
f) fiscalizar a obrigagAo da contratada de manter, durante toda a execugAo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagoes assumidas, -as condigdes de habilitagAo e qualificagAo exigidas na licitagAo, bem como o regular
cumprimento das obrigagdes trabalhistas e previdenciArias;
g)- ordenar a imediata retirada, de suas dependencies, de empregados da contratada, cuja permanAncia seja
inconveniente ou que venha embaragar ou dificultar a agAo fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da contratada,
quaisquer Onus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciArias, bem como qualquer outra que tai fato imponha;
h) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentagAo de documentos relacionados com a execugAo do contrato.
7.2 O recebimento do objeto se darA 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 manifestagAo do drgAo ou entidade contratante,
considerar-se-A definitivamente aceito pela AdministragAo o objeto contratado, para todos os efeitos, salvo justificativa
escrita fundamentada.
7.3. O contratante rejeitarA, no todo ou em parte, qualquer proposigAo de fornecimento em desacordo com as
especificagbes do objeto da licitagAo.
7.4. O fornecedor se comprometerA a atender com presteza As reclamagbes sobre a qualidade e pontualidade do
fornecimento, providenciando sua imediata corregAo, sem 6nus para o Municipio de Laje.
7.5. Em caso de divergbneia entre a Nota de Empenho e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente
entregues, o Fornecedor serA notificado para retirA-los imediatamente, sendo a ocorrencia comunicada a Controladoria
do Municipio, para adogao das providbneias cablveis.
8* DAS PENAUDADES;
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 $s comina$6es legais, especialmente as definidas no art. 87 do mesmo diploma, garantida
a previa e ampla defesa em processo administrative).
8.2. A inexecu^o contratual, inclusive por atraso injustificado na execu^ao do contrato, sujeitarS o contratado £ multa
de more, que ser$ graduada de acordo com a gravidade da infra^So, obedecidos os seguintes limites m^ximos:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obriga^o, inclusive no de recusa
do adjudicatdrio em firmar o contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convoca^o;
b) 0,3% (tr6s d6cimos por cento) ao dia, ate o trig^simo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou service
nao realizado;
c) 0,7% (sete d6cimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou service nao real izado, por cada dia
subsequente ao triggsimo.
8.2.1. A multa a que se refere este item nAo impede que a AdministragAo rescinda unilateralmente o contrato e aplique
as demais sangdes previstas na lei.
8.2.2. A multa, aplicada ap6s regular processo administrative, serA descontada da garantia do contratado faltoso.
8.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, atem da perda desta, a contratada responderA pela sua
diferenga, que serA descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela AdministragAo ou, ainda, se for o caso,
cobrada judicialmente.
8.2.4. NAo tendo sido prestada garantia, A AdministragAo 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 nAo tern carAter compensaterio e o seu pagamento nAo eximirA a contratada da
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas.
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3.3. SerSo punidos com a pena de suspense tempor^ria do direito de cadastrar e licitar e impedimento 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.
9.4. Serdo punidos com a pena de declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administra^ao, enquanto
perdurarem os motives determinantes da punipao ou at6 que seja promovida a reabilitaQao perante a autoridade
oompetente para aplicar a puni^ao, os que incorram nos ilicitos previstos nos incisos II e III do art. 88, art. 92 e Paragrafo
Onico, art. 93 e art. 96 da Lei n° 8.666/93.
6.5. Para a aplicato das penalidades previstas serao levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejulzos
dela advindos para a Administrate Publica e a reincidencia na pr&tica do ato.
8.6. 0 registro de prepo do fornecedor ou do prestador de services poderd ser cancelado, sem prejulzo das sanpdes
previstas na Lei Federal n° 8.666/93, garantida previa e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da data
do recebimento da notificapao, quando:
a) nao forem cumpridas as exigSncias contidas no Edital ou na Ata de Registro de Prepos;
b) injustificadamente, o fornecedor ou prestador de servipo deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de Prepos;
o) o fornecedor ou prestador de servipo der causa £ rescisSo administrativa de contrato, decorrente do Registro de
Prepos, 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 inexecuto, total ou parcial do contrato ensejarb a sua rescisao, com as consequbncias contratuais e as previstas
na Lei Federal n0 8.666/93.
9.2. A rescisao poderh 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, serb esta ressarcido dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, na forma do art.
79 do mesmo diploma.
9.4. Em consonSncia com o art. 15 da Lei Federal n0 8.666/93, o registro poderb ser cancelado por inidoneidade
supen/eniente ou comportamento irregular do benefici&rio, ou, ainda, no caso de substancial alterapSo das condipdes
do mercado.
9.5. Os prepos registrados poderSo ser suspensos temporariamente ou cancelados pela Administrate quando se
tomarem superiores aos praticados no mercado; b)- por razSes de interesse publico, devidamente fundamentadas.
9.5.1. A comunicapao do cancelamento do prepo registrado do fornecedor ou prestador de servipos, nas hipbteses
previstas neste item serS feita por escrito, juntando-se o comprovante nos autos que deram origem ao Registro de
Prepos.
9.5.2. Na hipdtese prevista no inciso I do item 18.5, antes da suspensao ou cancelamento, a Administrapao poderS
proceder b negociapSo com o fornecedor ou prestador de servipos, visando d revisSo para a redupSo do prepo registrado
a firn de compatibilizci-lo com os praticados no mercado.
9.5.3. No caso de ser ignorado ou incerto o enderepo do fornecedor ou prestador de servipo, a comunicapao serb feita
mediante publicapao no Dibrio Oficial do Municipio, considerando cancelado o prepo registrado a partir da data da
publicapbo.
9.6.0 fornecedor ou o prestador de servipos poderb solicitar o cancelamento do prepo registrado, mediante justificativa
escrita, por motive justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administrapbo, que comprove a impossibilidade
temporbria ou definitiva de cumprir as exigbneias deste instrumento convocatbrio.
9.7. A Contratante nao poderb 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 forhecimento, sem preiuizo da aplicacao de outras penalidades administrativas e/ou iudiciais.
10 - VINCULAQAO AO EDITAL DE LICITAQAO
10.1. Integra a presente Ata, como se nele estivessem transcritas, as ddusulas e condipfies estabelecidas no processo
licitatbrio referido no preSmbulo constants 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
presenga das testemunhas que subscrevem, depois de lido e achado conforme.
Laje, 22 de Novembro de 2022.

PREFEITURA M gNICIPAL DE LAJE
.Kledson1 paarteMota
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DQUAUTlV D COM DE MOVEIS LTDA
Representante legal: Sr. Carlos Andre Pereira Neves
01:07.869.549-06 e CPF n° 265.018.038-29
Instrumento de outorga de poderes: contrato social
TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:_

\6)Q R R SU QS ?

NOME: 1

V WX :

Mu/feq.AAy 637
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ATA DE REGISTRO DE PRECOS
PREGAO ELETRONICO N° 021/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 155/2022
PROTOCOLO N° 1276/2022

Aos oito dias do mes de Novembro de dois mil e vinte e dois, de um lado 0 MUNICfPIO 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, doravante denominado Contratante em face da classificaQao das propostas apresentadas na
respectiva licitaQao com a finalidade de selecionar propostas para o registro de pre^os para o fornecimento future e
eventual de materials permanentes, com a finalidade de suprir as necessidades das diversas secretarias do
Municipio de Laje, por delibera^ao da Pregoeira devidamente publicada e homologada no Diario Oficial do Municipio de
Lajedo dia 27/10/2022 resolve registrar o(s) prego(s) da(s) empresa(s) classificada(s) abaixo, respeitadas as disposiQoes das
Leis Federais n°. 8.666/93 e 10.520/02, consoante as clausulas e condiQoes do Edital Pregao Eletronico n° 021/2022/SRP e
seus anexos e nas propostas classificadas, partes integrantes deste instrumento, independents de transcriQdes, e mediants
as clausulas snunciadas a ssguir.
FORNECEDOR(S)

GS SERVICE COMERCIAL DE MOVEIS 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 n° 420.418.055-87, CNPJ: 18.195.038/0001-22 para os seguintes itens:
ITEM

4

17

35

36

UND

QTD

UND
MESA P/REUNIAO RETANGULAR DIMENSOES
2000X900X75MM TAMPO EM MDP ESPESSURA
MINIMA
(MESA P/REUNIAO RETANGULAR DIMENSOES
2000X900X75MM TAMPO EM MDP ESPESSURA
MINIMA 18MM)_________________________ _
UND
CADEIRA PLASTICA SEM BRAQO (COR BRANCA)
(CADEIRA PLASTICA SEM BRAQO (COR BRANCA),
PESO RECOMENDADO 140KG, MATERIAL EM
POLIPROPILENO + ADITIVOS, DIMENSOES DO
PRODUTO(AXLXP): 90X43X51CM, PESO: 2,15KG)
UND
MESA SEM GAVETAS. MESA RETA SEM GAVETAS,
TAMPO, PAINEL FRONTAL E LATERAL, CON
(MESA SEM GAVETAS. MESA RETA SEM GAVETAS,
TAMPO, PAINEL FRONTAL E LATERAL,
CONFECCIONADOS EM COMPENSADO
MULTILAMINADO 15 MM, REVESTIDOS EM
LAMINADO; ESTRUTURA EM TUBO DE AQO
INDUSTRIAL RETANGULAR; MEDIDAS: 1500X60X72.
COR A DEFINIR(SERAO TOLERADAS VARIAQOES
DE ± 2% NESTAS DIMENSOES).)_____________
UND
MESA DE REUNIAO DIRETORIA PARA 12
LUGARES, ALTURA 74 CM; LARGURA120 CM;
PROFUND
(MESA DE REUNIAO DIRETORIA PARA 12
LUGARES, ALTURA 74 CM; LARGURA 120 CM;

“3”

ESPECIFICAQAO

V. UNIT.

V. TOTAL

MARCA

R$
700,00

R$
2.100,00

PADIM-MX2000

R$
39,00

R$
7.410,00

PRESTIMIXBISTRO
AMANDA

7

R$
297,14

R$
2.079,98

PADIM-MX2000

4

R$
903,00

R$
3.612,00

PADIM-MX2000

190
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PROFUNDIDADE 320 CM; COR NOGAL/PRETO;
12LUGARES; ESTRUTURA DE MDP; TAMPO MDF,
| GARANTIADE24MESESPELOFORNECEDOR.)
TOTAL DOS (TENS: R$ 15.201,98 (quinze mil, duzentos e urn reais e noventa e oito centavos).

_______ ______

Orgaos Participantes: Secretaria de Administrate e Fian^as/ Secretaria de Esporte/Secretaria de AssisWncia e
Desenvolvimento Social/Secretaria de Agriculture e Secretaria de Services Publicos, Obras e Planejamento.
OrgSo Gerenciador Secretaria Municipal de Administrato e Finan^as
1-OBJETO
1.1. 0 objeto desta Ata 6 o registro dos pre$os classificados no Pregao Eletrfinico n° 021/2022/SRP, conforme
especificates e condites constantes no Anexo I do mesmo instrumento, no qual est§o 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 conveniSncia do Municipio de Laje, e que a este termo integram,
como se transcritas.
1.2.0 prazo de validade do Registro de Pregosg de 12meses, contados a partir da data da assinatura desta Ata,
durante o qual os licitantes que tenham os seus pregos registrados poderdo 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 Prego inferior a 12 (doze) meses, serS admitida a prorrogato da vig§ncia
da Ata de Registro de Pregos, para completar este prazo, sempre que as condites de contratato continuarem se
mostrando vantajosas para a Administrate).
1.3. A(s) contratato(Oes) derivadas do registro obedecerSo Ss condigSes da minuta de contrato constante do Anexo XI
deste Instrumento, facultada a substituito, a critSrio da Administrate, por instrumento equivalents, desde que presentes
as condigdes de art. 62 da Lei Federal n°. 8.666/93.
1.4. £ vedada a subcontratato parcial do objeto, a associate da contratada com outrem, a cessSo ou transferSncia, total
ou parcial do contrato, bem como a fusSo, cisao ou incorporate da contratada, n§o 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, ate o limits
estabelecido.
1.6. A sxistencia de pregos registrados nao obriga a Administrate a firmar as contratates que deles poderao advir,
ncando-lhe facultada a utilizato de outros meios, respeitada a legislate relativa is licitagdes, sendo assegurado ao
oeneficterio do registro a prefetencia em igualdade de condigdes.
1.7. 0 fomecedor ou prestador de servigos fica obrigado a aceitar, nas mesmas condites constantes nesta Ata de
Registro de Prego, os actescimos ou supressSes nos quantitativos registrados, limitados a 25% (vinte e cinco por centojda
quantidade licitada para cada item registrado.
1.8. As supressBes poderBo ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.
1.9. 0 prazo de entrega n§o devete ultrapassar 15 (quinze) dias uteis a partir da solicitato do CONTRATANTE da
solidtato do Setor de Compras da Unidade. EM caso de urgBncias informados na Ordem de Fomecimento, o prazo sete
reduzido a 05 (cinco) dias uteis.
2-OPRE£0
2.1. Os pregos sSo fixes e irreajusteveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data de apresentato da proposta,
ap6s o que a concessSo de reajustamento, sete feita mediante a aplicato do INPC/IBGE.
2.2. A revisao de pregos registrados em Ata podete ser realizada a pedido do beneficterio do registro, ou por iniciativa da
Administrate, nos termos do Decreto Federal n° 7892/13, em decortencia de fato que eleve os pregos dos servigos ou
bens registrados, ou de eventual reduto daqueles praticados no mercado, devendo o PrgSo gerenciador da Ata promover
as necessaries modificates, compondo novo quadro de pregos e disponibilizandoo no site oficial.
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2.3. A alteraQSo ou revisao de proves registrados em Ata nSo implica em revisao dos pre$os dos contratos decorrentes do
respectivo Registro de Pre^os.
2.4. 0 requerimento de revisao de preqos deverd ser formulado pelo benefici^rio do registro no prazo mSximo de urn ano a
partir do fato que a ensejou, sob pena de decadencia, em conson&ncia com o art. 211 da Lei Federal n° 10.406/02.

3-DA CONTRATAQAO
3.1. Como condi?3o para celebragSo do contrato ou instrumento equivalente. o licitante deverS manter, durante todo o
prazo de validade do Registro de PreQOS, todas as condiQbes de habilitaQSo exigidas na licitagao, ficando esclarecido que,
nos termos da legislaoSo vigente, n§o serao contratados fomecedores ou prestadores de servigo que nSo estejam com
documentacSo regular.
3.2. 0 fomecedor sera convocado para assinatura do contrato ou instrumento equivalente no prazo de at£ 03 (trSs) dias
uteis, contado da data do recebimento da convocado.
3.3. Na hipdtese do fomecedor convocado nSo assinar o termo de contrato, ou nSo aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, no prazo e nas condigdes estabelecidas, a Administragao podeii convocar os demais licitantes que tenham os
seus pregos registrados, obedecendo a ordem de classificagdo, e propor a contratagSo do fomecimento dos materials ou
dos servigos registrados pelos pregos apresentados pelo primeiro colocado.
3.4. Na hipbtese dos demais licitantes n§o aceitarem a contratagSo pelos pregos apresentados pelo primeiro colocado, a
AdministragSo poderS contratar os demais licitantes, respeitada a ordem de classificagSo, pelo prego por eles
apresentados, desde que os mesmos sejam compatlveis com a m6dia de mercado, o que dever£ ser comprovado nos
autos.
3.5. A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente deveri ser realizada pelo representante legal da empresa ou
mandaUrio com poderes expressos.
3.6. Os contratos celebrados em decorrtncia do Registro de Pregos estao sujeitos Ss regras previstas na Lei Federal n°
8.666/93, inclusive quanto aos prazos de vig^ncia.
3.7. A contratada ficard obrigada a aceitar nas mesmas condigoes contratuais, acrSscimos ou supressbes que se fizerem
no objeto, de at6 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada item registrado
3.8. As supressdes poderSo ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.
4. DAS CONDIQ0ES DE PAGAMENTO
4.1. Os pagamentos devidos £ Contratada ser§o efetuados atravSs de ordem banc^ria ou crSdito em conta corrente, at6 o
30° (trigdsimo) dia, contado da data da apresentagSo da fatura, apds 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) fisca!(is)/fatura(s) somente deverS(ao) ser apresentada(s) para pagamento apbs a conclusSo da etapa do
recebimento definitive, indicative da satisfagSo pela Contratada de todas as obrigagOes 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 ap6s o efetivo atesto do recebimento definitivo.
4.4. O CONTRATANTE descontarS da fatura mensal o valor correspondente is faltas ou atrasos no cumprimento da
obrigagio, com base no valor do prego vigente.
5.5. A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) deveri(ao) estar acompanhadas da documentagfio probatdria pertinent©, relativa ao
recolhimento dos impostos relacionados com a obrigagio.
4.6. Em havendo alguma penddneia impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na apresentagio da nota fiscal/fatura ou
dos documentos pertinentes d contratagio, ou, ainda, circunstdncia que impega a liquidagio da despesa, come obrigagdes
financeiras pendentes, decorrentes de penalidade imposts ou inadimplincia, o pagamento ficard sobrestado atd que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-i apds a comprovagio
da regularizagdo da situagio, nao acarretando qualquer Onus para o Contratante.
4.7. As situagdes previstas na legislagio especlfica sujeitar-se-io d emissdo de nota fiscal eletrdnica.
4.8. A atualizagdo moneUria dos pagamentos devidos pela Administragio, em caso de mora, serd calculada considerando
a data do vencimento da obrigagio e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variagao 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 celebragSo do ajuste, serd dispensada a atualizagdo financeira correspondente ao periodo compreendido entre as
datas do adimplemento e 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 podert sofrer alteragdes, obedecidas as disposigbes previstas no art. 143 da Lei
Federal n° 8.666/93.
5.2. A revisSo de pregos registrados em Ata poder£ ser realizada a pedido do beneficidrio do registro, ou por iniciath/a do
Municlpio de Laje, em decorrencia de eventual redugdo daqueles praticados no mercado, ou de fate que eleve os pregos
dos servigos ou bens registrados, devendo o 6rgao gerenciador da Ata promover as necessSrias modrficagdes, compondo
novo quadro de pregos e disponibilizando-o no site oficial.
5.3. Quando o prego registrado, por motive superveniente, tomar-se superior ao praticado no mercado o drgao gerenciador
deverd:
a) convocar o fomecedor visando a negociagSo para a redugdo de pregos e sua adequagSo ao praticado pelo mercado;
b) liberar o fomecedor do compromisso assumido, na hipdtese em que resultar frustrada a negociagSo;
c) convocar os demais fomecedores visando igual oportunidade de negociagao.
5.4. Quando o prego de mercado tomar-se superior aos pregos registrados e o fomecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, n3o puder cumprir o compromisso, o 6rg§o gerenciador poderi:
a) liberar o fomecedor do compromisso assumido, sem aplicagao de penalidade, se confirmado a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados, na hipdtese da comunicagao ocorrer antes do pedido de fomecimento;
b) convocar os demais fomecedores visando igual oportunidade de negociagao.
5.5. N§o havendo Sxito nas negociagoes, o 6rg3o gerenciador deverg proceder d suspense do item da Ata de Registro de
Pregos, adotando as medidas cablveis para obtengSo da contratagao mais vantajosa.
5.6. Os pregos registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderao ser revistos nos termos e prazos fixados pelo 6rg5o
controlador.
5.7. A revisSo de pregos registrados em Ata n§o implica em revisSo dos pregos dos contratos decorrentes de respectiva
licitagao, a qtial depended de requerimento formal do contratado e de comprovagSo do impacto que gerou o eventual
desequilibrio economico - financeira.
5.8. Em nenhuma hipdtese serSo registrados pregos que se apresentem superiores aos de mercado.
t

6 - P0SSIB1UDADE 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 anudneia do drgao 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 beneficidrio da Ata de Registro de Pregos, obsen/adas as condigdes nela estabelecidas, optar
pela aceitagao ou n§o do fomecimento. desde que este fomecimento nao prejudique as obrigagdes anteriormente
assumidas.

6.3. As aquisigSes ou contrataQoes adicionais a qua se refere este item n§o poderao exceder, por 6rg§o ou entidade, a cem
por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatdrio e registrados na ata de registro de pregos.
6.4. As adesdes a ata de registro de pregos sao limitadas, na totalidade, ao qulntuplo do quantitativo de cada item
iregistrado na ata de registro de pregos para o 6rg§o gerenciador Secretaria Municipal de AdministragSo e Finangas) e
rfrgSos participantes (Secretaria de Administrag§o e Fiangas/ Secretaria de Esporte/Secretaria de AssistSncia e
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Desenvolvimento Social/Secretaria de Agricultural e Secretaria de Seivigos Publicos , Obras e Planejamento),
independentemente do niimero de drgdos nao participantes que eventualmente aderirem.
6.5. Ao 6rgao n§o participante qua aderir d presente ata competem os atos relatives £ cobranga do cumprimento pelo
fomecedor das obrigagdes contratualmente assumidas e a aplicagao, 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 drgdo gerenciador.
7 - DA FISCAUZAqAO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1. Competird ao Contratante e ao Orgdo Gerenciador do Registro de Pregos proceder ao acompanhamento da execugdo
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 ciencia a seus superiores e ao drgao central de controle, acompanhamento e avaliagdo financeira de
contratos e convdnios, dos incidentes e ocorrdndas da execugdo que possam acarretar a imposigdo de sangfies 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 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 trabalhistas 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 finus
decorrentes das leis trabalhistas e previdencidrias, bem como qualquer outra que tai fato imponha;
h) solicitar 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 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
especificagoes do objeto da licitagdo.
7.4. 0 fomecedor se comprometerd a atender com presteza ds reclamagfies sobre a qualidade e pontualidade do
fomecimento, providenciando sua imediata corregdo, sem Gnus para o Municipio de Laje.
7.5. Em caso de divergdncia 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 Municipio,
para adogdo das providdncias cabiveis.

8-DAS PENAUDADES
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 administrative.
8.2. A inexecugdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execugdo do contrato, sujeitard o contratado d multa de
more, que serd graduada de acordo com a gravidade da infragdo, obedecidos os seguintes limttes mdximos:
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a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigaQao, inclusive no de recusa do
adjudicatSrio em firmar o contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;
b) 0,3% (trGs d6cimos por cento) ao dia, at6 o trigSsimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fbmecimento ou setvigo
n§o realizado;
c) 0,7% (sete dScimos por cento) sobre o valor da parte do fomecimento ou servigo nao real izado, por cada dia
subsequente ao trig6simo.
8.2.1. A multa a que se refere este item n5o impede que a AdministragSo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as
demais sangOes previstas na lei.
8.2.2. A multa, aplicada apds regular processo administrative, serS 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 ser£ descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela AdmintstragSo ou, ainda, se for o caso,
cobrada judicialmente.
8.2.4. NSo tendo sido prestada garantia, £ AdministragSo se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento
devido £ contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
8.2.5. As multas previstas neste item nSo t6m carter compensatbrio e o seu pagamento nSo eximirb a contratada: da
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infragfies cometidas.
8.3. SerSo puntdos com a pena de suspense tempordria do direito de cadastrar e licitar e impedimento de contratar com a
Administragao os que incorrerem nos illcitos previstos no art. 7°. da Lei Federal n° 10.520/02 e art. 88, inciso I da Le n°
8.666/93.
8.4. SerSo punidos com a pena de declaragSo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao, enquanto
perdurarem os motives determinantes da punigSo ou ate que seja promovida a reabilitagao perante a auloridade
competente para aplicar a punigao, 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 aplicagao das penalidades previstas serao levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejulzos
dela advindos para a Administragao Publica e a reincidSncia na prbtica do ato.
8.6. O registro de prego do fomecedor ou do prestador de servigos poderb ser cancelado, sem prejulzo das sangbes
previstas na Lei Federal n° 8.666/93, garantida prbvia e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da data do
recebimento da notificagSo, quando:
a) nSo forem cumphdas as exigbneias 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 Registro 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.
S- DA RESCISAO
9.1. A inexecugSo, total ou parcial do contrato ensejarb a sua rescis5o, com as consequbneias contratuais e as previstas na
Lei Federal n° 8.666/93.
9.2. A rescis§o poderb ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos enumerados nos incisos 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 Let Federal n° 8.666/93., sem que haja
culpa da contratada, serb esta ressarcido dos prejulzos 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 poderb ser cancelado por inidoneidade
superveniente ou comportamento irregular do beneficterio, ou, ainda, no caso de substancial alteragSo das condigoes do
mercado.
9.5. Os pregos registrados poderSo ser suspenses temporariamente ou cancelados pela Administragao quando se tomarem
superiores aos praticados no mercado; b)- por razoes de interesse pdblico, devidamente fundamentadas.
9.5.1. A comunicagao do cancelamento do prego registrado do fomecedor ou prestador de servigos, nas hipbteses
previstas neste item serb 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 Administragao poderd
proceder a negociagao com o fomecedor ou prestador de servigos, visando a revisao para a redug^o 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 seri feita
mediante publicagao no Didrio Oficial do Municipio, considerando cancelado o prego registrado a partir da data da
publicagSo.
9.6. O fomecedor ou o prestador de servigos poderd solicitar o cancelamento do prego registrado, mediante justificativa
escrita, por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela AdministragSo, que comprove a impossibilidade
tempor^ria ou defin'rtiva de cumprir as exigencias deste instrumento convocatdrio.
9.7, A Contratante nao poderd suspender o fomecimento enquanto estiver aquardando pronunciamento ou decisSo
sobre reaiustamento ou revisao sob pena de lhe ser imputada multa de 2% idols por cento) do valor estimado do
fomecimento, sem preiuizo da aolicacao de outras penalidades administrativas e/ou judicials.

10 - VINCULACAO AO EDITAL DE LICITAQAO
10.1. Integra a presente Ata, como se nele estivessem transcritas, as clciusulas e condigdes estabelecidas no processo
licitatdrio referido no preambulo constante do Edital e nos seus anexos.
11-FORO
11.1. As partes elegem o Fora da Cidade de Laje, Estado da Bahia, que prevalecerS sobre qualquer outra, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer ddvidas oriundas do presente contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (trSs) vias de igual teor e forma na present
das testemunhas que subscrevem, depots de lido e achado conforme.
Laje, 08 de Novembro de 2022.

PREFEITURO NCIPAL DE LAJE
Kled§on iF ittfijflota
^x^PrefeitcflMbnicipal

GS SERVICE COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI
Representante legal: Sr. Gilson Soares Pereira
Cl: 422328138 SSP-BAe CPF n° 420,418.055-87
Instrumento de outorga de poderes: contrato social
TESTEMUNHAS:

NOME:.
CPF:_J

NOME:
CPF:

s
________

CSS-- aS
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ATA DE REGISTRO DE PRECOS
PREGAO ELETRONICO N° 021/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 155/2022
PROTOCOLO N° 1276/2022

Aos oito dias do mes de Novembro de dois mil e vinte e dois, de urn lado O MUNIClPlO DE LAJE, pessoa juridica de
direito intemo, inscrito no CNPJ sob o n° 13.825.492/0001-04, com sede na Praga 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 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
Diario Oficial do Municipio de Lajedo dia 27/10/2022 resolve registrar o(s) prego(s) da(s) empresa(s) classificada(s)
abaixo, respeitadas as disposigdes das Leis Federais n°. 8.666/93 e 10.520/02, consoante as cldusulas e condigoes do
Edital Pregao Eletronico n0 021/2022/SRP e seus anexos e nas propostas classificadas, partes integrantes deste
instrumento, independente de transcrigoes, e mediante as clausulas enunciadas a seguir.
FORNECEDOR(S)
LBTECH DISTRIBUI DORA, com sede na Rua Ponte Nova, n° 857, Loja 08, Bairro/distrito Colegio Batista, Belo HorizonteMG, Cep: 31.110-150, representada neste ato por seu representante legal, Sr41. Brenda Carvalho Comint, portador da
identidade n° MG15616122, SSP-MG e CPF n° 087.891.096-43, CNPJ:35.459.909/000197 para os seguintes (tens:

ITEM

ESPECIFICAQAO

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE
TINTA
27
(IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, IMPRESSORA
MULTIFUNCAO, COLOR1DA, WI-FI, CONEXAO USB,
________ BIVOLT.)_______

UND
"UND

QTD

5

V. UNIT.

R$
1.153,41

V. TOTAL

MARCA

R$
5.767,05

CANON

TOTAL DO ITEM: R$ 5.767,05 (cinco mil, setecentos e sessenta e sete e cinco centavos).
Orcjaos Participantes: Secretaria de Administragao e Fiangas/ Secretaria de Esporte/Secretaria de Assistencia e
Desenvolvimento Social/Secretaria de Agriculture e Secretaria de Servigos Publicos, Obras e Planejamento.
Orgao Gerenciadon Secretaria Municipal de Administragao e Finangas

1 - OBJETO
1.1. O objeto desta Ata 6 o registro dos pregos classificados no Pregao Eletronico n° 021/2022/SRP, conforme
especificagoes e condigoes constantes no Anexo I do mesmo instrumento, no qual estao contemplados o prazo de
execugao e a estimativa das quantidades a serem provavelmente adquiridas ou utilizadas pela Secretaria Municipals de
Laje, na medida das suas necessidades e segundo a convenidncia do Municlpio de Laje, e que a este termo integram,
como se transcritas.
1.2.0 prazo de validade do Registro de Pregose de 12meses,contadosapartirdadatadaassinaturadestaAta,
durante o qual os licitantes que tenham os seus pregos registrados poderao ser convidados a firmar as contratagoes,
observadas as condigoes fixadas no edital e nas normas pertinentes.
1.2.1. Sendo o prazo de validade do Registro de Prego inferior a 12 (doze) meses, ser3 admitida a prorrogagao da vigencta
da Ata de Registro de Pregos, para completar este prazo, sempre que as condigdes de contratagao continuarem se
mostrando vantajosas para a Administragao).
1.3. A(s) contratagao(oes) derivadas do registro obedecerao condigoes da minuta de contrato constante do Anexo XI
deste Instrumento, facultada a substituigao, a critdrio da Administragao, por instrumento equivalente, desde que presentes
as condigoes do art. 62 da Lei Federal n°. 8.666/93.
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1.4. E vedada a subcontratagao parcial do objeto, a associagao da contratada com outrem, a cessao ou transferencia,
total ou parcial do contrato, bem como a fusao, cisao ou incorporagao da contratada, n3o 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 £ disposigao da
Administragao, para que efetue as contratagoes nas oportunidades e quantidades de que necessitar, ate o limite
estabelecido.
1.6. A existencia de pregos registrados nao obriga a Administragao a firmar as contratagoes que deles poderao advir,
ficando-lhe facultada a utilizagao de outros meios, respeitada a legislagao relativa £s licitagoes, sendo assegurado ao
beneficiario do registro a preferencia em igualdade de condigoes.
1.7. 0 fornecedor ou prestador de servigos fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigoes constantes nesta Ata de
Registro de Prego, os acrescimos ou supressoes nos quantitativos registrados, limitados a 25% (vinte e cinco por cento)da
quantidade licitada para cada item registrado.
1.8. As supressoes poderao ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.
1.9. 0 prazo de entrega nao devera ultrapassar 15 (quinze) dias uteis a partir da solicitagao do CONTRATANTE da
solicitagao do Setorde Compras da Unidade. EM caso de urgencias informados na Ordem de Fornecimento, o prazo sera
reduzido a 05 (cinco) dias uteis.

2-OPREQO
2.1. Os pregos sao fixes e irreajusteveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data de apresentagao da proposta,
apds o que a concessao de reajustamento, sete feita mediante a aplicagao do INPC/IBGE.
2.2. A revisao de pregos registrados em Ata podete ser realizada a pedido do beneficiSrio do registro, ou por iniciativa da
Administragao, nos termos do Decreto Federal n° 7892/13, em decorrencia de fato que eleve os pregos dos servigos ou
bens registrados, ou de eventual redugao daqueles praticados no mercado, devendo o 6rg3o gerenciador da Ata promover
as necess^rias modificagoes, compondo novo quadro de pregos e disponibilizando-o no site oficial.
2.3. A alteragao ou revisao de pregos registrados em Ata nao implica em revisao dos pregos dos contratos decorrentes
do respective Registro de Pregos.
2.4.0 requerimento de revisao de pregos devete ser formulado pelo benefici^rio do registro no prazo maximo de urn ano
a partir do fato que a ensejou, sob pena de decadencia, 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 equivalente, o licitante devera manter, durante todo o
prazo de validade do Registro de Pregos, todas as condigoes de habilitagao exigidas na licitagao, ficando esclarecido
que, nos termos da legislagao vigente, nao serao contratados fornecedores ou prestadores de servigo que nao estejam
com documentagao regular.
3.2.0 fornecedor sera convocado para assinatura do contrato ou instrumento equivalents no prazo de ate 03 (tres) dias
uteis, contado da data do recebimento da convocagao.
3.3. Na hipdtese do fornecedor convocado nao assinar o termo de contrato, ou nao aceitar ou retirar o instrumento
equivalents, no prazo e nas condigoes estabelecidas, a Administragao podete convocar os demais licitantes que tenham
os seus pregos registrados, obedecendo a ordem de classificagao, e proper a contratagao do fornecimento dos materiais 1
ou dos servigos registrados pelos pregos apresentados pelo primeiro colocado.
'
3.4. Na hipotese dos demais licitantes nao aceitarem a contratagao pelos pregos apresentados pelo primeiro colocado, a
Administrag§o podera contratar os demais licitantes, respeitada a ordem de classificagao, pelo prego por eles
apresentados, desde que os mesmos sejam compatlveis com a rrtedia de mercado, o que devete ser comprovado nos
autos.
3.5. A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente devera 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.
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3.7. A contratada ficara obrigada a aceitar nas mesmas condigbes contratuais, acrbscimos ou supressbes que se fizerem
no objeto, de ate 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada item registrado
3.8. As supressbes poderao ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.
i
4. DAS CONDIQdES DE PAGAMENTO
4.1. Os pagamentos devidos a Contratada serao efetuados atravgs de ordem bancaria ou crddito em conta corrente, ate I
o 30° (trigdsimo) dia, contado da data da apresentagao da fatura, apds concluido 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 devera(ao) ser apresentada(s) para pagamento apds a conclusao da etapa
do recebimento definitive, indicativo da satisfagao 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 fluira ap6s o efetivo atesto do recebimento definitive.
4.4. 0 CONTRATANTE descontara da fatura mensal o valor correspondente 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) devera(ao) estar acompanhadas da documentagao probatdria pertinente, relativa ao
recolhimento 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 d contratagao, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagao da despesa, como
obrigagbes fmanceiras 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
comprovagSo da regularizagao da situagao, nao acarretando qualquer onus para o Contratante.
4.7. As situagdes previstas na legislagao especlfica sujeitar-se-ao & emissao de nota fiscal eletrdnica.
4.8. A atualizagao monetaria dos pagamentos devidos pela Ad m i n i stragao, em caso de mora, serd calculada considerando
a data do vencimento da obrigagao e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variagao do INPC do IBGE pro rata
I
tempore.
4.9. Nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega ate 30 (trinta) dias contados
da data da celebragbo do ajuste, sera dispensada a atualizagao financeira correspondente ao periodo compreendido
entre as datas do adimplemento e 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 podete sofrer alteragbes, obedecidas as disposigbes previstas no art. 143 da Lei
Federal n° 8.666/93. 5.2. A revisao de pregos registrados em Ata poderS ser realizada a pedido do benefici^rio do registro, ou por iniciativa
do Municipio de Laje, em decorrbncia de eventual redugao daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve os
pregos dos servigos ou bens registrados, devendo o brgao 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 superveniente, tornar-se superior ao praticado no mercado o 6rgao
gerenciador devete:
a) convocar o fornecedor visando a negociagao para a redugao de pregos e sua adequagao ao praticado pelo mercado;
b) liberar o fornecedor do compromisso assumido, na hipbtese em que resultarfrustrada a negociagao;
c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociagao.
5.4. Quando o prego de mercado tomar-se superior aos pregos registrados e o fornecedor, mediante requerimento !
i
devidamente comprovado, nao puder cumprir o compromisso, o brgbo gerenciador podete:
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicagao de penalidade, se confirmado a veracidade dos motives
e comprovantes apresentados, na hipbtese da comunicagao ocorrer antes do pedido de fomecimento;
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociacbo.

i.

i
ii

•i'

i
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5.5. Nao havendo exito nas negociagdes, o drgao gerenciador deverd proceder a 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, poderao ser revistos nos termos e prazos fixados pelo drgdo
controlador.
5.7. A revisao de pregos registrados em Ata ndo implica em revisao dos pregos dos contratos decorrentes de respectiva
licitagao, a qual dependerd de requerimento formal do contratado e de comprovagao do impacto que gerou o eventual
desequilibrio econdmicb - financeiro.
5.8. Em nenhuma hipbtese serao registrados pregos que se apresentem superiores aos de mercado.

6 - POSSIBILIDADE DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREQOS
6.1. Poder£ utiiizar-se da Ata de Registro de PreQOS, ainda, qualquer 6rgao ou entidade da Administragao que nao tenha
participado do certame, mediante pr6via anuencia do drgao gerenciador (Secretaria Municipal de Administraqao 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. Cabera ao forhecedor beneficiario da Ata de Registro de Pregos, observadas as condigdes nela estabelecidas, optar
pela aceitagao ou nao do fornecimento, desde que este fornecimento nao prejudique as obrigagdes anteriormente
assumidas.
6.3. As aquisigoes ou contratagdes adicionais a que se refere este item nao poderao exceder, por drgao ou entidade, a
cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatdrio e registrados na ata de registro de pregos.
6.4. As adesdes a ata de registro de pregos sao limitadas, na totalidade, ao quintuple) do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de pregos para o orgao gerenciador Secretaria Municipal de Administragao e Finangas) e
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),
independentemente do numero de orgaos nao participantes que eventualmente aderirem.
6.5. AR drgao nao participante que aderir 6 presente ata competem os atos relatives d cobranga do cumprimento pelo |
fornecedor das obrigagoes contratualmente assumidas e a aplicagao, observada a ampla defesa e o contraditbrio, de I
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cldusulas contratuais, em relagao bs suas prbprias
contratagoes, informando as ocorrencias ao drgao gerenciador.

7 ■ DA FISCALIZAQAO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1. Competird ao Contratante e ao Orgao Gerenciador do Registro de Pregos proceder ao acompanhamento da execugao
do contrato, ficando esclarecido que a agao ou omissao, total ou parcial, da fiscalizagao do Contratante nao eximird d
Contratada de total responsabilidade na execugao do contrato.
7.1.1. Competird ao Contratante do Registro de Pregos:
a) anotar, em registro proprio, as ocorrencias relativas a execugao do contrato, determinando as providdncias necessarias
d corregao das falhas ou defeitos observados;
b) dar imediata ciencia a seus superiores e ao orgao central de controle, acompanhamento e avaliagao financeira de
contratos e convenios, dos incidentes e ocorrencias da execugao que possam acarretar a imposigao de sangoes ou a
rescisao contratual;
c) adotar, junto a terceiros, as providencias necessdrias para a regularidade da execugao do contrato;
d) promover, com a presenga da contratada, a verificagao da execugao jd realizada, emitindo a competente habilitagao para o recebimento de pagamentos;
e) cumprir as diretrizes tragadas pelo brgao central de controle, acompanhamento e avaliagao financeira de contratos e
convdnios;
1
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f) fiscalizar a obrigagao da contratada de manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as
obrigagoes assumidas, as condigoes de habilitagSo e qualificagao exigidas na licitagSo, bem como o regular cumprimento
das obrigagoes trabalhistas e previdenc&rias;
g) - ordenar a imediata retirada, de suas dependencias, de empregados da contratada, cuja permanencia seja
inconveniente ou que venha embaragar ou dificultar a ag§o fiscalizadora, correndo, por exclusive conta da contratada,
quaisquer onus decorrentes das leis trabalhistas e previdenci&rias, bem como qualquer outra que tai fato imponha;
h) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentagao de documentos relacionados com a execugao do contrato.
7.2 O recebimento do objeto se dara 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 manifestagao do 6rg§o ou entidade contratante,
considerar-se-a definitivamente aceito pela Administragao o objeto contratado, para todos os efeitos, salvo justificativa
escrita fundamentada.
7.3. O contratante rejeitara, no todo ou em parte, qualquer proposigao de fornecimento em desacordo com as
especificagdes do objeto da licitagao.
7.4. O fornecedor se comprometera a atender com presteza as reclamagdes sobre a qualidade e pontualidade do
fornecimento, providenciando sua imediata corregao, sem onus para o Municipio de Laje.
I
7.5. Em caso de divergencia entre a Nota de Empenho e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente i
entregues, o Fornecedor sera notificado para retira-los imediatamente, sendo a ocorrencia comunicada a Controladoria
do Municipio, para adogao das providencias cabiveis.
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 &s cominaQoes legais, especialmente as definidas no art. 87 do mesmo diploma, garantida a
previa e ampla defesa em processo administrative.
8.2. A inexecu^o contratual, inclusive por atraso injustificado na execugao do contrato, sujeitara o contratado b multa de
mora, que ser£ graduada de acordo com a gravidade da infragao, obedecidos os seguintes limites m^ximos:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagao, inclusive no de recusa
do adjudicat^rio em firmaro contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;
b) 0,3% (tres decimos por cento) ao dia, ate o trigesimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo
nao realizado;
c) 0,7% (sete dScimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo n£o real izado, por cada dia
subsequente ao trigdsimo.
8.2.1. A multa a que se refere este item nao impede que a AdministragSo rescinda unilateralmente o contrato e aplique
as demais sangoes previstas na lei.
8.2.2. A multa, aplicada apos regular processo administrative, sera descontada da garantia do contratado faltoso.
8.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, alem da perda desta, a contratada responded pela sua
diferenga, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragao ou, ainda, se for o caso,
cobrada judicialmente.
8.2.4. Nao tendo sido prestada garantia, b Administragao se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento
devido & contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
8.2.5. As multas previstas neste item nao tern cateter compensatdrio e o seu pagamento nao eximite a contratada da
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infragoes cometidas.
8.3. Serao punidos com a pena de suspensao tempoteria do direito de cadastrar e licitar e impedimento de contratar com
a Administragao 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 declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao, enquanto
perdurarem os motives determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitagao perante a autoridade
competente para aplicar a punigao, 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.
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8.5. Para a aplica?ao das penalidades previstas serao levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejulzos
dela advindos para a Administragao Publica e a reincidencia na pr&tica do ato.
8.6. 0 registro de prego do fornecedor ou do prestador de servigos podera ser cancelado, sen prejulzo das sangoes
previstas na Lei 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 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 & rescisao administrativa de contrato, decorrente do Registro de Pregos,
por um dos motivos elencados nos incisos de III a XII do art. 78 da Lei n° 8.666/93.

9-DA RESCISAO
9.1. A inexecugao, total ou parcial do contrato ensejar^ a sua rescisao, com as consequencias 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, sera esta ressarcido dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, na forma do art.
79 do mesmo diploma.
9.4. Em consonQncia com o art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, o registro poder£ ser cancelado por inidoneidade
superveniente ou comportamento irregular do benefici&rio, ou, ainda, no caso de substancial alteragao das condigoes do
mercado.
9.5. Os pregos registrados poderao ser suspenses temporariamente ou cancelados pela Administragao quando se
tornarem superiores aos praticados no mercado; b)- por razoes de interesse publico, devidamente fundamentadas.
9.5.1. A comunicagao do cancelamento do prego registrado do fornecedor ou prestador de servigos, nas hipoteses
previstas neste item serS 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 Administragao podera
proceder a negociagSo com o fornecedor ou prestador de servigos, visando a revisao para a redugSo do prego registrado
a firn de compatibilizS-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 comunicagao ser£ feita
mediante publicagSo no Diorio Oficial do Municipio, considerando cancelado o prego registrado a partir da data da
publicagao.
9.6.0 fornecedor ou o prestador de servigos poderci solicitar o cancelamento do prego registrado, mediante justificativa
escrita, por motive justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administragao, que comprove a impossibilidade
temporaria ou definitiva de cumprir as exigencies deste instrumento convocatbrio.
9.7. A Contratante nao podera suspender o fomecimento enquanto estiver aquardando pronunciamento ou
decisao sobre reaiustamento 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 cl^usulas e condigoes estabelecidas no process© .
licitatdrio referido no preSmbulo constante do Edital e nos seus anexos.
11-FORO
11.1. As partes elegem o Foro da Cidade de Laje, Estado da Bahia, que prevalecerci 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 presenga
das testemunhas que subscrevem, depois de lido e achado conforme.
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Laje, 08 de Novembro de 2022.
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, , DISTRIBUIDORA 43
Representante legal: Sr*. Brenda Carvalho Comini
Cl: MG15616122, SSP-MG e CPF n° 087.891.096-43
Instrumento de outorga de poderes: contrato social
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ATA DE REGISTRO DE PRECOS
PREGAO ELETRONICO N° 021/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 155/2022
PROTOCOLO N° 1276/2022

Aos oito dias do mes de Novembro de dois mil e vinte e dois, de urn lado 0 MUNICfPIO 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 , doravante denominado Contratante em face da classificaQao
das propostas apresentadas na respectiva licitaQao com a finalidade de selecionar propostas para o registro de pre^os
para o fornecimento 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 Diario Oficial do Municipio de Lajedo dia 27/10/2022 resolve registrar o(s) pre(?o(s) da(s) empresa(s) classificada(s)
abaixo, respeitadas as disposigoes das Leis Federais n°. 8.666/93 e 10.520/02, consoante as clausulas e condigoes do
Edital Pregao Eletronico n° 021/2022/SRP e seus anexos e nas propostas classificadas, partes integrantes deste
instrumento, independente de transcriQoes, e mediante as clausulas enunciadas a seguir.
FORNECEDOR(S)

WOVMOBILE 1NDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, com sede na Rua Juvencio de Resende, n° 141, Sao
Felix, Valenka -Ba, Cep : 45.400-000 representada neste ato por seu representante legal, Sr. Evil&sio Hilario dos
Santos, portador da identidade n° 0192983407 SSP-BA e CPF n° 176.706.405-53 CNPJ: 19.371.291/0001-52 para os

seguintes (tens:

ITEM

2

7

ESPECIFICAQAO

ESTAQAO DE TRABALHO 4 LUGARES
(ESTACAO DE TRABALHO 4 LUGARES; MEDIDAS
TORAIS: LARG. 2,00 X PROF. 2,00 X ALT. 0,75 CM;
MEDIDAS INDIVIDUAIS: 4 MESAS DELTA DE 1,00 X
1,00 M + 4 PAINEIS DIVISORES 1,00 X 0,40 M;
TAMPO CONFECCIONADO EM MDP 15 MM; PES EM
AQO COM ACABAMENTO INTERNO EM MDP; PES
NIVELADORES; PE CENTRAL COM PASSAGEM DE
FIAQAO OCULTA 1 FURO PARA PASSAGEM DE
FIAQAO; COM DUAS GAVETAS EM CAPA MESA)
ARMARIO BAIXO FECHADO COM 2 PORTAS.
TAMPO EMMDPBP25MM
((ARMARIO BAIXO FECHADO COM 2 PORTAS.
TAMPO EM MDP BP DE 25MM COM ACABAMENTO
NAS BORDAS EM FITA DE PVC 3MM. LATERAIS,
PORTAS, PRATELEIRAS, FUNDO E BASE EM MDP
BP DE 18MM COM ACABAMENTO NAS BORDAS EM
FITA DE PVC 1 MM. RODAP& METALICO EM TUBO
DE AQO 20X50X1,20MM COM SAPATAS
REGULAVEIS. SUPORTE PARA PRATELEIRA EM
AQO, DOBRADIQAS 270°, FECHADURA CREMONA,
PUXADOR EM AQO NIK/ ESCOVADO. MEDINDO:
800MM X 500MM X 740M,M. NA COR CINZA O
PRODUTO DEVE ESTA EM CONFORMIDADE COM

UND
UND

UND

QTD

9

4

V. UNIT.

V. TOTAL

R$

R$

2.800,00

25.200.00

R$

R$

490,00

1.960.00
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I NR17 COMPROVADO ATRAVES DE LAUDO DE
ERGONOMIA, E NORMA ABNT NBR 13966:2008;
COMPROVADO ATRAVES DE CERTIFICADO DE
CONFORMIDADE DE PRODUTO ABNT (COMPLETO
CAPA E ANEXOS), DEVENDO CONSTAR NO
CERTIFICADO AS REFEREENCIAS OU CODIGOS
DOS PRODUTOS COTADOS)).)

14

15

16

CADEIRA FIXA CADEIRA COM ESTRUTURA DE
AQO CARBONO (TUBULARES). FOSFATADA E
PINTA
(CADEIRA FIXA CADEIRA COM ESTRUTURA DE
AQO CARBONO (TUBULARES), FOSFATADA E
PINTADA COM TINTA EPdXI P6, PRETA ENCOSTO
E ASSENTO SAO CONFECCIONADOS EM
POLIPROPILENO (COPOltMERO INJETADO E
MOLDADO ANATOMICAMENTE), NO SISTEMA DE
INJEQAO TERMOPLASTICA, ONDE O ENCOSTO
FIXA-SE NA ESTRUTURA ATRAVES DE ENCAIXES,
ENQUANTO O ASSENTO POR MEIO DE
PARAFUSOS. O ENCOSTO POSSUIFUROS PARA
VENTILAQAO. MEDIDAS:ASSENTO LXP: 46CM X
42CM ENCOSTO LXA: 45CM X 32CM CAPACIDADE
CARGA: 110KG SENDO NAS CORES:AREIA BEGE)
CADEIRA FIXA REVESTIDA EM COURVIM
AMARELO ESTOFAMENTO, CADEIRA SEM
BRAQOS. ASSE
(CADEIRA FIXA REVESTIDA EM COURVIM
AMARELO ESTOFAMENTO, CADEIRA SEM
BRApOS. ASSENTO E ENCOSTO
CONFECCIONADOS EM ESPUMA D28 COM 2 CM
DE ESPESSURA, REVESTIDO EM COURVIM OU
TECIDO; BARRA DE REFORpO SOB O ASSENTO;
UMA BARRAS DE REFORpO ENTRE OS PES;
ESTRUTURA EM TUBO DE ApO REDONDO 7/8".
(SERAOTOLERAOAS VARIApOES DE ± 2% NESTAS
DIMENSOES).. O PRODUTO DEVE ESTAR EM
CONFORMIDADE A NR-17 COMPROVADO
ATRAVES DE LAUDO DE ERGONOMIA E A NORMA
ABNT NBR 13962/06, COMPROVADO ATRAVES DE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE PRODUTO
DA ABNT (COMPLETO COM CAPA E ANEXOS),
DEVENDO CONSTAR NO CERTIFICADO AS
REFERENCIAS OU C6DIGOS DOS PRODUTOS
COTADOS)
CADEIRA FIXA REVESTIDA EM COURVIM PTO
ESTOFAMENTO, CADEIRA SEM BRAQOS.
ASSENTO
(CADEIRA FIXA REVESTIDA EM COURVIM PTO
ESTOFAMENTO, CADEIRA SEM BRAPOS.
ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM
ESPUMA D28 COM 2 CM DE ESPESSURA,
REVESTIDO EM COURVIM OU TECIDO; BARRA DE
REFORpO SOB O ASSENTO; UMA BARRAS DE
REFORpO ENTRE OS P£S; ESTRUTURA EM TUBO
DE ApO REDONDO 7/8". (SERAOTOLERAOAS
VARIApOES DE ± 2% NESTAS DIMENSOES).. O
PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE A
NR-17 COMPROVADO ATRAVES DE LAUDO DE
ERGONOMIA E A NORMA ABNT NBR 13962/06,
COMPROVADO ATRAVES DE CERTIFICADO DE
CONFORMIDADE DE PRODUTO DA ABNT

UND

UND

UND

32

R$

R$

140,00

4.480.00

16 R$

50

M( VMOBIL:
INOUSTRIA :

RS

150,00

2.400,00

R$

R$

140,00

7.000,00

MOVFLEX
BAHIA

VECTOR
MOVEIS

VECTOR
MOVEIS
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30

38

___

, _

(COMPLETO COM CAPA E ANEXOS), DEVENDO
CONSTAR NO CERTIFICADO AS REFERENCIAS OU
CODIGOS DOS PRODUTOS COTADOS)________
LONGARINA 03 LUGARES CADEIRA COM
ESTRUTURA DE AQO CARBONO (TUBULARES),
FOSFATADA
(LONGARINA 03 LUGARES CADEIRA COM
ESTRUTURA DE AQO CARBONO (TUBULARES),
FOSFATADA E PINTADA COM TINTA EPOXI P6, NA
COR PRATA. ENCOSTO E ASSENTO SAO
CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO
(COPOLlMERO INJETADO E MOLDADO
ANATOMICAMENTE), NO SISTEMA DE INJEQAO
TERMOPLASTICA, ONDE O ENCOSTO FIXA-SE NA
ESTRUTURA ATRAVES DE ENCAIXES, ENQUANTO
O ASSENTO POR MEIO DE PARAFUSOS.)
MESA PARA IMPRESSORA
(MESA PARA IMPRESSORA EM MDP/MDF DE 15
MM MEDIDAS: SOX 60X75 CM.)

UND

UND

1

14

R$

R$

430,00

430,00

R$

R$

165,00

2.310,00

MOVFLEX
BAHIA

MARZO
VITORINO

' OTAL DO ITEM: R$ 43.780,00 (quarenta e tres mil, setecentos e oitenta reais).
6rgaos Participantes: Secretaria de Administrapao e Fiangas/ Secretaria de Esporte/Secretaria de
Assistencia e Desenvolvimento Social/Secretaria de Agricultura e Secretaria de Servigos Publicos, Obras
e Planejamento.
Orgao Gerenciador: Secretaria Municipal de Administra?ao e Finanpas

l-OBJETO
1.1. O objeto desta Ata 6 o registro dos pregos classificados no PregSo Eletrfinico n° 021/2022/SRP,
conforme especificagoes e condigoes constantes no Anexo I do mesmo instrumento, no qual estSo
contemplados o prazo de execugao 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 PregosS de 12meses,contadosapartirdadatadaassinatura
desta Ata, durante o qual os licitantes que tenham os seus pregos registrados poderao ser convidados a
firmar as contratagbes, observadas as condigoes fixadas no edital e nas normas pertinentes.
1.2.1. Sendo o prazo de validade do Registro de Prego inferior a 12 (doze) meses, sera admitida a
prorrogagao da vigencia da Ata de Registro de Pregos, para completar este prazo, sempre que as condigoes
de contratagao continuarem se mostrando vantajosas para a Administragao).
1.3. A(s) contratagao(bes) derivadas do registro obedecerSo Ss condigoes da minuta de contrato constante
do Anexo XI deste Instrumento, facultada a substituigao, a crithrio da Administragao, por irstrumento
equivalente, desde que presentes as condigoes do art. 62 da Lei Federal n°. 8.666/93.
1.4.1- vedada a subcontratagao parcial do objeto, a associagao da contratada com outrem, a cessao ou
transferencia, total ou parcial do contrato, bem como a fusao, cisao ou incorporagbo 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 £ disposigao
da Administragao, para que efetue as contratagbes nas oportunidades e quantidades de que necessitar,
at6 o limite estabelecido.
1.6. A existSncia de pregos registrados nao obriga a Administragao a firmar as contratagbes que deles
poderao advir, ficando-lhe facultada a utilizagao de outros meios, respeitada a legislagao relativa as
licitagbes, sendo assegurado ao beneficiario do registro a preferencia em igualdade de condigoes.
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1.7.0 fomecedor ou prestador de servigos fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigoes 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 supressdes poderao ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os
contratantes.
1.9. O prazo de entrega nao devera ultrapassar 15 (quinze) dias uteis a partir da solicitagao do
CONTRATANTE da solicitagao do Setor de Compras da Unidade. EM caso de urgSncias informados na
Ordem de Fomecimento, o prazo ser£ reduzido a 05 (cinco) dias uteis.
2 > 0 PREQO
2.1. Os preQOS s§o fixos e irreajusteveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data de
apresentaQifo da proposta, apds o que a concessSo de reajustamento, sera feita mediante a aplicaQSo do
INPC/IBGE.
2.2. A revisSo de pre^os registrados em Ata poderd ser realizada a pedido do beneficidrio do registro, ou
por iniciativa da Administraoao, nos termos do Decreto Federal n° 7892/13, em decorrGncia de fato que
eleve os pre^os dos serviQOS ou bens registrados, ou de eventual redugSo daqueles praticados no mercado,
devendo o drgao gerenciador da Ata promover as necess^rias modificagoes, compondo novo quadro de
pregos e disponibilizando-o no site oficial.
2.3. A alteragSo ou revisao de pregos registrados em Ata nao implica em revisdo dos pregos dos contratos
decorrentes do respective Registro de Pregos.
2.4. 0 requerimento de revisSo de pregos deverS ser formulado pelo beneficterio do registro no prazo
mSximo 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 condigao para celebragSo do contrato ou instrumento equivalents, o licitante dever£ manter,
durante todo o prazo de validade do Registro de Pregos, todas as condigoes de habilitagSo exigidas na
licitagao, ficando esclareddo que, nos termos da legislate vigente, nSo ser3o contratados fornecedores
ou prestadores de servigo que nao estejam com documentagSo regular.
3.2.0 fomecedor serS convocado para assinatura do contrato ou instrumento equivalente no prazo de ate
03 (ttes) dias uteis, contado da data do recebimento da convocagM
3.3. Na hipdtese do fomecedor convocado nSo assinar o termo de contrato, ou nao aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, no prazo e nas condigoes estabelecidas, a AdministragSo podete convocar os
demais licitantes que tenham os seus pregos registrados, obedecendo a ordem de classificagSo, e proper
a contratagao do fomecimento dos materials ou dos servigos registrados pelos pregos apresentados pelo
primeiro colocado.
3.4. Na hipotese dos demais licitantes nao aceitarem a contratagao pelos pregos apresentados pelo
primeiro colocado, a Administragao podera contratar os demais licitantes, respeitada a ordem de
classificagao, pelo prego por eles apresentados, desde que os mesmos sejam compativeis com a media
de mercado, o que devete ser comprovado nos autos.
3.5. A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente devete ser realizada pelo representante legal
da empresa ou mandaterio com poderes expressos.
3.6. Os contratos celebrados em decortencia do Registro de Pregos estao sujeitos as regras previstas na
Lei Federal n° 8.666/93, inclusive quanto aos prazos de vigSncia.
3.7. A contratada ficate obrigada a aceitar nas mesmas condigoes contratuais, actescimos 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 supressoes poderao ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os
contratantes.
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4. DAS CONDIQOES DE PAGAMENTO
4.1. Os pagamentos devidos $ Contratada serSo efetuados atravSs de ordem banc^ria ou crSdito em conta
corrente, at6 o 30° (trig&simo) dia, contado da data da apresentagao da fatura, apds concluido 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 deverS(ao) ser apresentada(s) para pagamento apds a
conclusSo da etapa do recebimento definitivo, indicativo 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 definitivo, o
prazo para pagamento somente fluird apds o efetivo atesto do recebimento definitivo.
4.4. 0 CONTRATANTE descontard da fatura mensal o valor correspondente ds faltas ou atrasos no
cumprimento da obrigagao, com base no valor do prego vigente.
5.5. A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) deverd(ao) estar acompanhadas da documentagdo probatdria
pertinents, relativa 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, circunstdncia que impega a liquidagao
da despesa, como 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 situagdes previstas na legislagdo especifica sujeitar-se-do d emissao 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 obrigagdo e do seu efetivo pagamento, de acordo com a
variagdo do INPC do IBGE pro rata tempore.
4.9. Nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega atd 30 (trinta)
dias contados da data da celebragdo do ajuste, serd dispensada a atualizagao financeira correspondente
ao periodo compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que ndo
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 Pre?os poderi sofrer altera^es, obedecidas as disposifoes previstas no art.
143 da Lei Federal n° 8.666/93.
5.2. A revisao de pre^os registrados em Ata poderd ser realizada a pedido do beneficiS rio do registro, ou
por iniciativa do Municipio de Laje, em decorrSncia de eventual redugao daqueles praticados no mercado,
ou de fato que eleve os pregos dos services ou bens registrados, devendo o 6rg3o gerenciador da Ata
promover as necessarias modificafoes, compondo novo quadro de prepos e disponibilizando-o no site
oficial.
5.3. Quando o prepo registrado, por motive superveniente, tomar-se superior ao praticado no mercado o
drgao gerenciador devera:
a) convocar o fomecedor visando a negociagao para a redupao de pregos e sua adequagdo ao praticado
pelo mercado;
b) liberar o fomecedor do compromisso assumido, na hipbtese em que resultar frustrada a negociagao;
c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociagao.
5.4. Quando o prego de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o fomecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, nSo puder cumprir o compromisso, o drgao gerenciador poderd:
a) liberar o fomecedor 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 fomecimento;
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociagao.
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5.5. Nao havendo exito nas negociagbes, o brgao gerenciador dever£ proceder b suspensao do item da
Ata de Registro de Pregos, adotando as medidas cabiveis para obtengao da contratagbo mais vantajosa.
5.6. Os pregos registrados, quando sujeitos a controle ofreial, poderao ser revistos nos termos e prazos
fixados pelo brgao controlador.
5.7. A revisao de pregos registrados em Ata nao implica em revisbo dos pregos dos contratos decorrentes
de respectiva licitagao, a qual depended de requerimento formal do contratado e de comprovagao do
impacto que gerou o eventual desequilibrio econbmico - financeiro.
5.8. Em nenhuma hipotese serao registrados pregos que se apresentem superiores aos de mercado.
6 - POSSIBILIDADE DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREQOS

6.1. PoderS utilizar-se da Ata de Registro de Pregos, ainda, qualquer 6rgao ou entidade da Administragao
que nao tenha participado do certame, mediante pr6via anuencia do orgao gerenciador (Secretaria
Municipal de Administragao 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 beneficiSrio da Ata de Registro de Pregos, observadas as condigoes nela
estabelecidas, optar pela aceitagao ou nao do fornecimento, desde que este fomecimento nao prejudique
as obrigagoes anteriormente assumidas.
6.3. As aquisigoes ou contratagbes adicionais a que se refere este item nbo poderao exceder, por 6rgao ou
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatdrio e registrados na ata de
registro de pregos.
6.4. As adesbes a ata de registro de pregos sao limitadas, na totalidade, ao quintuple do quantitative de
cada item registrado na ata de registro de pregos para o brgao gerenciador Secretaria Municipal de
Administragao e Finangas) e 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), independentemente do numero de brgaos nao participantes
que eventualmente aderirem.
6.5. Ao brgao nao participante que aderir & presente ata competem os atos relatives £ cobranga do
cumprimento pelo fornecedor das obrigagoes contratualmente assumidas e a aplicagao, observada a ampla
defesa e o contraditbrio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clbusulas
contratuais, em relagao &s suas prdprias contratagbes, informando as ocorrencias ao brgao gerenciador.

7 ■ DA FISCALIZAQAO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1. Competira ao Contratante e ao Orgao Gerenciador do Registro de Pregos proceder ao
acompanhamento da execugao do contrato, ficando esclarecido que a agao ou omissao, total ou parcial,
da fiscalizagao do Contratante nao eximira e Contratada de total responsabilidade na execugao do contrato.
7.1.1. Competira ao Contratante do Registro de Pregos:
a) anotar, em registro prbprio, as ocorrencias relativas 3 execugao do contrato, determinando as
providencias necessbrias a corregao das falhas ou defeitos observados;
b) dar imediata ciencia a seus superiores e ao brgao central de controle, acompanhamento e avaliagao
financeira de contratos e convbnios, dos incidentes e ocorrencias da execugao que possam acarretar a
imposigao de sangbes ou a rescisao contratual;
c) adotar, junto a terceiros, as providencias necessbrias para a regularidade da execugao do contrato;
d) promover, com a presenga da contratada, a verificagao da execugao ja realizada, emitindo a competente
habilitagao para o recebimento de pagamentos;
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e) cumprir as diretrizes tra^adas pelo drgao central de controle, acompanhamento e avaliagao financeira
de contratos e convenios;
f) fiscalizar a obriga?ao da contratada de manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade
com as obrigagdes assumidas, as condigdes de habilitagao e qualificagdo exigidas na licitagao, bem como
o regular cumprimento das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias;
g) - ordenar a imediata retirada, de suas dependencias, de empregados da contratada, cuja permanencia
seja inconveniente ou que venha embaragar ou dificultar a agdo fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta
da contratada, quaisquer onus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciarias, bem como qualquer outra
que tai fato imponha;
h) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentagao de documentos relacionados com a execugao
do contrato.
7.2 0 recebimento do objeto se darS 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 manifestagSo do drgao ou
entidade contratante, considerar-se-d definitivamente aceito pela Administragao o objeto contratado, para
todos os efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada.
7.3.0 contratante rejeitard, no todo ou em parte, qualquer proposigao de fornecimento em desacordo com
as especificagoes do objeto da licitagao.
7.4. 0 fomecedor se comprometerd a atender com presteza as reclamagoes sobre a qualidade e
pontualidade do fornecimento, providenciando sua imediata corregao, sem onus para o Municipio 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 ser£ notificado para retir£-los imediatamente, sendo a ocorrSncia
comunicada a Controladoria do Municipio, para adogao das providencias cabiveis.

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 as cominagoes legais, especialmente as definidas no art. 87 do
mesmo diploma, garantida a previa e ampla defesa em processo administrative.
8.2. A inexecugao contratual, inclusive por atraso injustificado na execugao do contrato, sujeitara o
contratado & multa de mora, que sera graduada de acordo com a gravidade da infragao, obedecidos os
seguintes limites maximos:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagao, inclusive
no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua
convocagao;
b) 0,3% (tres decimos por cento) ao dia, ate o trigesimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento
ou servigo nao realizado;
c) 0,7% (sete decimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nao real izado, por cada
dia subsequente ao trigesimo.
8.2.1. A multa a que se refere este item nao impede que a Administragao rescinda unilateralmente o contrato
e aplique as demals sangbes previstas na lei.
8.2.2. A multa, aplicada apds regular processo administrative, sera descontada da garantia do contratado
faltoso.
8.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, alem da perda desta, a contratada responded
pela sua diferenga, que serci descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragao ou,
ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.
8.2.4. Nao tendo sido prestada garantia, a Administragao 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 nao tern career compensatdrio e o seu pagamento nao eximira a
contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infragbes cometidas.
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8.3. SerSo punidos com a pena de suspens§o tempordria do direito de cadastrar e licitar 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 punigao ou ate que seja promovida a reabilitagao
perante a autoridade competente para aplicar a punigao, os que incorram nos ilicitos previstos nos incisos
II e III do art. 88, art. 92 e Paragrafo Onico, 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 prejuizos dela advindos para a Administragao Publics e a reincidSncia na ptetica do ato.
8.6.0 registro de prego do fomecedor ou do prestador de servigos poderci ser cancelado, sem prejuizo das
sangfies previstas na Lei Federal n° 8.666/93, garantida ptevia e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias
uteis a contar da data do recebimento da notificagao, quando:
a) n§o forem cumpridas as exigencias 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
Registro de Pregos;
c) o fomecedor ou prestador de servigo der causa £ rescisao 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 parcial do contrato ensejarS a sua rescisao, com as consequGncias contratuais
e as previstas na Lei Federal n0 8.666/93.
9.2. A rescisao 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 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, serS esta ressarcido dos prejuizos 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 poderi ser cancelado por
inidoneidade superveniente ou comportamento irregular do beneficterio, ou, ainda, no caso de substancial
alteragSo das condiqdes do mercado.
9.5. Os pregos registrados poderSo ser suspenses temporariamente ou cancelados pela Administragao
quando se tornarem superiores aos praticados no mercado; b)- por razoes de interesse publico,
devidamente fundamentadas.
9.5.1. A comunicagao 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.
9.5.2. Na hipotese prevista no inciso I do item 18.5, antes da suspense ou cancelamento, a Administragao
poderS proceder a negociagao com o fomecedor ou prestador de servigos, visando a revisao para a redugao
do prego registrado a firn de compatibilizci-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
serS feita mediante publicagao no Dicirio Oftcial do Municipio, considerando cancelado o prego registrado a
partir da data da publicagao.
9.6.0 fomecedor ou o prestador de servigos podera 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 exigencies deste instrumento
convocatdrio.
9.7. A Contratante nao poderd suspender o fornecimento enquanto estiver aquardando
pronunciamento ou decisao sobre reaiustamento ou revisao sob pena de lhe ser imputada multa de
2% (dois por cento) do valor estimado do fornecimento. sem preiuizo da aplicacao de outras
oenalidades administrativas e/ou iudiciais.
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10 - VINCULAQAO AO EDITAL DE LICITAQAO
10.1. Integra a presente Ata, como se nele estivessem transcritas, as cl£usulas e condiQSes estabelecidas
no processo licitatorio referido no preambulo constants do Edital e nos seus anexos.
11-FORO
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 (tr£s) vias de igual teor e
forma na presenqa das testemunhas que subscrevem, depois de lido e achado conforms.

Laje, 08 de Noveinbro de 2022.

PREFEITURAT 1ICIPAL DE LAJE
------- Kledson luarte Mota
PrefeifoJMunicipal
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ATA DE REGISTRO DE PRECOS
PREGAO ELETRONICO N° 021/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 155/2022
PROTOCOLO N° 1276/2022

Aos oito dias do mes de Novembro de dois mil e vinte e dois, de urn lado O MUNICfPIO DE LAJE, pessoa juridica de
direito interno, inscrito no CNPJ sob o n° 13.825.492/0001-04, com sede na Praga Raimundo Jose de Almeida n° 01,
Municipio de Laje - BA, conjuntamente, por seu Gestor, Prefeito KLEDSON DUARTE MOTA, Brasileiro, Casado,
Enfermeiro, portadordo 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 fornecimento futuro e eventual de materiais permanentes, com a finalidade de suprir as necessidades
das diversas secretarias do Municipio de Laje, por deliberagao da Pregoeira devidamente publicada e homologada
no Diario Oficial do Municipio de Lajedo dia 27/10/2022 resolve registrar o(s) prego(s) da(s) empresa(s) classificada(s)
abaixo, respeitadas as disposigoes das Leis Federais n°. 8.666/93 e 10.520/02, consoante as clausulas 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 clausulas enunciadas a seguir.

FORNECEDQR(S)

OFFICE DO BRASIL IMPORTAQAO E EXPORTAQAO LTDA, com sede na Rua Vicente Soares Costa, n° 132-A,
Jardim Primavera Sao Paulo- SP, Cep:02755-000, representada neste ato por seu representante legal, Sr. Ricardo
Santos Oliveira, portadorda identidade n° 46.431.182 SSP-SP e CPF n° 365.799518-85 CNPJ:11.094.173/0001-32
para os seguintes itens:

ITEM

ESPECIFICAQAO

UND

BEBEDOURO DE COLUNA COR: AQO INOXTIPO
DE BEBEDOURO: COLUNA ITIPO DE AGUA

UND

NATUR
(BEBEDOURO DE COLUNA COR: AQO INOXTIPO
DE BEBEDOURO: COLUNA I TIPO DE AGUA
NATURAL | GELADAICAPACIDADE: PARA GALOES
DE ATE 20 LITROSIDIMENSOES APROXIMADAS
AXLXP (MM): 100012701270 /TENSAO: 220V,
13
APARADOR DE COPOS, BASE DO APARADOR E
SEPARADOR DE AGUA EM PLASTICO
POLIPROPILENO, CONEXOES HIDRAULICAS
INTERNAS EM MATERIAL ATOXICO. A SERPENTINA
LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DO
B CD CB E FG OB HI , J CB G HK HJ FL I MCN I HO mCG B I
_______ GARANTIA: 12 MESES PELO FORNECEDOR.)

QTD

io

V. UNIT.
R$

V. TOTAL
R$

640,00

6.400,00

MARCA
Karina
modelo
k10
Naciona
I

TOTAL DO ITEM: R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais).
6rgaos 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.
Orgao Gerenciador: Secretaria Municipal de Administragao e Finangas.
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I

1-OBJETO
1.1. 0 objeto desta Ata 6 o registro dos pregos classificados no Preg§o EletrOnico n° 021/2022/SRP,
conforme especificaQdes e condi^Oes 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 Municipio de Laje, e que a este termo integram, como se transcritas.
1.2.0 prazo de validade do Registro de Pregosg de 12meses,contadosapartirdadatadaassinatura
desta Ata, durante o qual os licitantes que tenham os seus pregos registrados poderdo 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
prorrogagSo da viggneia da Ata de Registro de Pregos, para completar este prazo, sempre que as condigdes
de contratagSo continuarem se mostrando vantajosas para a AdministragSo).
1.3. A(s) contratagao(oes) derivadas do registro obedecerSo ds condigdes da minuta de contrato constants
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.
1.4.1: vedada a subcontratagdo parcial do objeto, a assodagdo da contratada com outrem, a cessao ou
transferdneia, 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,
atd o limite estabelecido.
1.6. A existencia de pregos registrados ndo obriga a Administragao a firmar as contratagdes que deles
poderdo advir, ficando-lhe facultada a utilizagao de outros meios, respeitada a legislagao relative ds
licitagdes, sendo assegurado ao beneficidrio do registro a preferenda 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 aerdsdmos 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 ndo deverd ultrapassar 15 (quinze) dias uteis a partir da solicitagdo do
CONTRATANTE da solidtagdo do Setor de Compras da Unidade. EM caso de urgdneias informados na
Ordem de Fomecimento, o prazo serd reduzido a 05 (cinco) dias uteis.
2-0 PREGO
2.1. Os pregos s§o fixes e irreajusteveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data de
apresentagSo da proposta, apds o que a concessSo de reajustamento, serd feita mediante a aplicagdo do
INPC/IBGE.
2.2. A revisSo de pregos registrados em Ata poderd ser realizada a pedido do beneficidrio do registro, ou
por iniciativa da Administragdo, nos termos do Decreto Federal n° 7892/13, em decortencia de fate 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 necessdrias modificagdes, compondo novo quadro de
pregos e disponibilizando-o no site oficial.
2.3. A alteragao ou revisdo de pregos registrados em Ata nao implica em revisdo dos pregos dos contratos
decorrentes do respectivo Registro de Pregos.
2.4. 0 requerimento de revisdo de pregos deverd ser formulado pelo beneficidrio do registro no prazo
mdximo de um ano a partir do fate que a ensejou, sob pena de decaddncia, em consondncia com o art. 211
da Lei Federal n° 10.406/02.
B I B L I D FY G I D ^^G ^
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3 • DA CONTRATAQAO
3.1. Como condigdo para celebragdo do contrato ou instrumento equivalente, o licitante deverd manter,
durante todo o prazo de validade do Registro de Pregos, todas as condigbes 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 fornecedor 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 condigOes estabelecidas, a Administragdo poderd convocar os
demais lidtantes que tenham os seus pregos registrados, obedecendo a ordem de dassificagdo, e propor
a contratagdo do fomecimento dos materiais ou dos servlgos 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 des apresentados, desde que os mesmos sejam compatlveis com a rrtedia
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 expressos.
3.6. Os contratos celebrados em decorrdncia do Registro de Pregos estdo 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 atd 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada item
registrado
3.8. 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 b Contratada ser§o efetuados atravSs de ordem banc^ria ou cr6dito em conta
corrente, ate o 30° (trig6simo) dia, contado da data da apresenta^o da fatura. apds conclufdo 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) fisca!(is)/fatura(s) somente devete(ao) ser apresentada(s) para pagamento apds a
conclusSo da etapa do recebimento definitivo, indicativo 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 fiuird apds o efetivo atesto do recebimento definitivo.
4.4. 0 CONTRATANTE descontard da fatura mensal o valor correspondente ds faltas ou atrasos no
cumprimento da obriga^o, com base no valor do preqo 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 obrigaqao.
4.6. Em havendo alguma penddneia impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na apresentagSo da nota
fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes d contrataqdo, ou, ainda, circunstencia que Impega a liquidaqdo
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 regularizagdo da situagao, nao acarretando
qualquer Onus para o Contratante.
4.7. As situagdes previstas na legislagdo especlfica sujeitar-se-So 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 SAWTOS^SX^
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4.9. Nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega at6 30 (trinta)
dias contados da data da celebragSo do ajuste, serd dispensada a atualizag^o financeira correspondente
ao periodo compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que n§o
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 poderd sofrer alteragdes, obedecidas as disposigdes previstas no art.
143 da Lei Federal n° 8.666/93.
5.2. A revisao de pregos registrados em Ata poderd ser realizada a pedido do beneficidrio do registro, ou
por iniciativa do Municipio de Laje, em decorrSncia de eventual redugdo daqueles praticados no mercado,
ou de fato que eleve os pregos dos servigos ou bens registrados, devendo o 6rg§o gerenciador da Ata
promover as necessArias modificagdes, compondo novo quadro de pregos e disponibilizando-o no site
oficial.
5.3. Quando o prego registrado, por motive superveniente, tomar-se superior ao praticado no mercado o
6rg&o gerenciador deverd:
a) convocar o fornecedor visando a negociagSo para a redugSo de pregos e sua adequag§o ao praticado
pelo mercado;
b) liberar o fornecedor do compromisso assumido, na hipdtese em que resultar frustrada a negociagao;
c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociagSo.
5.4. Quando o prego de mercado tomar-se superior aos pregos registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, nSo puder cumprir o compromisso, o 6rg§o gerenciador poderS:
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicagfio 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 negociagao.
5.5. N§o havendo 6xito nas negociagSes, o 6rg3o gerenciador deverd proceder & suspensdo do item da
Ata de Registro de Pregos, adotando as medidas cabiveis para obtengSo da contratagdo mais vantajosa.
5.6. Os pregos registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderao ser revistos nos termos e prazos
fixados pelo 6rg3o controlador.
5.7. A revisao de pregos registrados em Ata nSo implica em revisao dos pregos dos contratos decorrentes
de respectiva licitagao, a qual depended de requerimento formal do contratado e de comprovagao do
impacto que gerou o eventual desequilibrio economico - financeiro.
5.8. Em nenhuma hipdtese serao registrados pregos que se apresentem superiores aos de mercado.

6 - POSSIBILIDADE DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE£OS
6.1. Podera utilizar-se da Ata de Registro de Pregos, ainda, qualquer drgao ou entidade da Administragao
que nao tenha participado do certame, mediante prdvia anuSncia do 6rg3o gerenciador (Secretaria
Municipal de Administragao 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. Caberd ao fomecedor benefici^rio da Ata de Registro de PreQos, observadas as conditftes nela
estabelecidas, optar pela aceita^o ou n§o do fomecimento, desde que este fornecimento nao prejudique
as obligates anteriormente assumidas.
6.3. As aquisigdes ou contratagdes adicionais a que se refere este item nSo poderao exceder, por drgdo ou
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatbrio e registrados na ata de
registro de pregos.
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6.4. As adesdes 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 drgdo gerenciador Secretaria Municipal de
Administragdo e Finangas) e drgdos participantes (Secretaria de Adminlstragdo e Fiangas/ Secretaria de
Esporte/Secretaria de Assistdncia e Desenvolvimento Social/Secretaria de Agriculture e Secretaria de
Servigos POblicos, Obras e Planejamento), independentemente do numero de drgdos ndo participantes
que eventualmente aderirem.
6.5. Ao 6rg3o n3o participante que aderir d presente ata competem os atos relatives & cobran^a do
cumprimento pelo fornecedor das obrigagoes contratualmente assumidas e a aplica^o, observada a ampla
defesa e o contraditdrio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cldusulas
contratuais, em rela$ao ds suas prdprias contrataQfies, informando as ocorrdncias ao drg&o gerenciador.
7 - DA FISCALIZAQAO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1. Competird ao Contratante e ao Orgao Gerenciador do Registro de Prepos proceder ao
acompanhamento da execuQdo do contrato, ficando esclarectdo que a a$do ou omissdo, total ou parcial,
da fiscaliza$ao do Contratante ndo eximird d Contratada de total responsabilldade na execute do contrato.
7.1.1. Competird ao Contratante do Registro de PreQOs:
a) anotar, em registro prdprio, as ocorrdndas relativas d execupdo do contrato, determinando as
providdneias necessdrias d corregdo das falhas ou defeitos observados;
b) dar imediata cldncia a seus superiores e ao drgdo central de controle, acompanhamento e avaliaijdo
fmanceira de contratos e convdnios, dos incidentes e ocorrdncias da execuqdo que possam acarretar a
imposifdo de san$des ou a rescisdo contratual;
c) adotar, junto a terceiros, as providdneias necessdrias para a regularidade da execute do contrato;
d) promover, com a presenpa da contratada, a verificapdo da execuQdo jd realizada, emitindo a competente
habilitaQdo para o recebimento de pagamentos;
e) cumprir as direlrizes tragadas pelo drgdo centra! de controle, acompanhamento e avalia^do financeira
de contratos e convdnios;
f) fiscalizar a obrigaQao da contratada de manter, durante toda a execuqdo do contrato, em compatibilidade
com as obriga?6es assumidas, as condipOes de habilitaoao e qualificagao exigidas na licitapdo, bem como
o regular cumprimento das obrigaQdes trabalhistas e previdencidrias;
g) - ordenar a imediata retirada, de suas dependdneias, de empregados da contratada, cuja permandneia
seja inconveniente ou que venha embaragar ou dificultar a agdo fiscalizadora, correndo, por exclusive conta
da contratada, quaisquer dnus 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 vencimento do recebimento provisdrio sem qualquer manifestagdo do drgdo ou
entidade contratante, considerar-se*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 licitagdo.
7.4. 0 fornecedor se comprometerd a atender com presteza ds reclamagdes sobre a qualidade e
pontualidade do fomecimento, providenciando sua imediata corregdo, sem 6nus para o Muntclpio 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 Controladoria do Municlpio, para adogdo das providdneias cablveis.
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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 £s cominatftes legais, especialmente as definidas no art. 87 do
mesmo diploma, garantida a prdvia e ampla defesa em processo admi nistrativo.
8.2. A inexecugSo contratual, inclusive por atraso injustificado na execu^o do contrato, sujeitard o
contratado a multa de mora, que serS 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 obrigagSo, 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 dScimos por cento) ao dia, ate o trig^simo dia de atraso, sobre o valor da parte do fomecimento
ou servigo nao realizado;
c) 0,7% (sete decimos por cento) sobre o valor da parte do fomecimento ou servigo nao real izado, por cada
dia subsequente ao trig^simo.
8.2.1. A multa a que se refere este item n§o impede que a Administrag^o rescinda unilateralmente o contrato
e aplique as demais sangdes previstas na lei.
8.2.2. A multa, aplicada apos regular processo administrative, sera descontada da garantia do contratado
faltoso.
8.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, atem da perda desta, a contratada responded
pela sua diferenga, que sete descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragao ou,
ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.
8.2.4. Nao tendo sido prestada garantia, ci Administragao se reserva o direito de descontar diretamente do
pagamento devido £ contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
8.2.5. As multas previstas neste item nao tern carater compensatorio e o seu pagamento nao eximite a
contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infragoes cometidas.
8.3. Seteo punidos com a pena de suspense© tempoteria 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 ate que seja promovida a reabilitagSo
perante a autoridade competente para aplicar a punigao, os que incorram nos ilicitos previstos nos incisos
II e III do art. 88, art. 92 e Paragrafo Onico, art. 93 e art. 96 da Lei n0 8.666/93.
8.5. Para a aplicagSo das penalidades previstas seteo levados em conta a natureza e a gravidade da falta,
os prejuizos dela advindos para a Administragao Publica e a reincidSncia na ptetica do ato.
8.6.0 registro de prego do fornecedor ou do prestador de servigos podete ser cancelado, sem prejuizo das
sangoes previstas na Lei Federal n° 8.666/93, garantida ptevia e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias
uteis a contar da data do recebimento da notificagao, quando:
a) nao 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 d rescisSo administrativa de contrato, decorrente do
Registro de Pregos, por um dos motivos elencados nos incisos de III a XII do art. 78 da Lei n° 8.666/93.
9-DARESCISAO
9.1. A inexecugSo, total ou parcial do contrato ensejate a sua rescisSo, com as consequSncias contratuais
e as previstas na Lei Federal n° 8.666/93.
9.2. A rescisao podete 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.
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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 que haja culpa da contratada, ser^i esta ressarcido dos prejulzos 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 beneficidrio, ou, ainda, no caso de substancial
altera^ao das condigoes do mercado.
9.5. Os prepos registrados poderao ser suspensos temporariamente ou cancelados pela Administragao
quando se tornarem superiores aos praticados no mercado; b)- por razdes de interesse publico,
devidamente fundamentadas.
9.5.1. A comunicagao do cancelamento do prego registrado do fornecedor 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.
9.5.2. Na hipdtese prevista no inciso I do item 18.5, antes da suspensao ou cancelamento, a Administragao
podera proceder b negociagao com o fornecedor ou prestador de servigos, visando a 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 o enderego do fornecedor ou prestador de servigo, a comunicagSo
ser^ feita mediante publicagSo no Didrio Oficial do Municlpio, considerando cancelado o prego registrado a
partir da data da publicagao.
9.6.0 fornecedor ou o prestador de servigos poder^ solicitar o cancelamento do prego registrado, mediante
justificativa escrita, por motive justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administragao, que
comprove a impossibilidade temporaria ou definitiva de cumprir as exigencias deste instrumento
convocatdrio.
9.7, A Contratante nao poderd suspender o fornecimento enquanto estiver aguardando
pronunciamento ou decisao sobre reaiustamento ou revisao sob pena de lhe ser imputada multa de
2% (dois por cento) do valor estimado do fornecimento. sem preimzo da aplicacao de outras
oenalidades administratlvas e/ou judicials.
10 - VINCULAQAO AO EDITAL DE LICITAQAO
10.1. Integra a presente Ata, como se nele estivessem transcritas, as cldusulas e condigtes estabelecidas
no processo licitatorio referido no preambulo constante do Edital e nos seus anexos.
11-FORO
11.1. As partes elegem o Foro da Cidade de Laje, Estado da Bahia, que prevalecerd 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 (trOs) vias de igual teor e
forma na presenga das testemunhas que subscrevem, fjepois de lido e achado conforme.
Laje, 08 de Novembro de 2022.
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ATA DE REGISTRO DE PRECOS
PREGAO ELETRONICO N° 021/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 155/2022
PROTOCOLO N° 1276/2022

Aos oito dias do mes de Novembro de dois mil e vinte e dois, de urn lado 0 MUNIClPIO DE LAJE, pessoa juridica de
direito intemo, inscrito no CNPJ sob o n° 13.825.492/0001-04, com sede na PraQa 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 preQos
para o fornecimento 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) prego(s) da(s) empresa(s) classificada(s)
abaixo, respeitadas as disposigbes das Leis Federais n°. 8.666/93 e 10.520/02, consoante as clausulas e condigbes do
Edital Pregao Eletronico n° 021/2022/SRP e seus anexos e nas propostas classificadas, partes integrantes deste
instrumento, independente de transcrigbes, e mediante as clausulas enunciadas a seguir.
FORNECEDOR(S)

TA WEBER-ME, com sede na Rua Coronel Antonio Felipe Melo, S/N, Quadra 15 Lote 41, Centro Caja - MaragojipeBa, Cep: 44420-000 representada neste ato por seu representante legal, Sra. Thais Andrade Weber, portador da
identidade n° 1293250074 SSP-BA e CPF n° 042.523.965.90 CNPJ:26.113.297/0001-95 para os seguintes itens:

ITEM

19

22

ESPECIFICAQAO
CAIXAACUSTICA
(CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO,
ATIVA, COMPATlVEL COM MP3, BLUETOOTH,
SISTEMA DE TRANSMISSAO E RECEPQAO DE
AUDIO DIGITAL, ENTRADA UBS, FUNQAO
KARAOK&, ENTRADA AUXILIAR PARA

UND
=>? ”

QTD
4

V. UNIT.
R$

V. TOTAL
R$

1.111,2
5

4.445,00

R$

R$

236,25

945,00

MARCA

MULTILASER

F GH I? H GJ G vo F K A= F G? (L M N ), H N IF N F K
A= F G? (L M N ), K> J L NF N INL N mGM L ? P ? > K /
Q G? R A? P10 ou SNR N> M KNF N T R L

(PREFERENCIALMENTE), mGM L ? P ? > K ;<=
FIO, CONTROLE DE AUDIO (GRAVES E
AGUDOS); BATERIA INTERNA
RECARREGAVEL; BIVOLT. POTENCIA MINIMA
800 W.)______
ESCADA EM ALUMlNIO DE LIGA ESPECIAL. ~
ALTURA FECHADA: 1.93M; ALTURA ABERTA:
1,
(ESCADA EM ALUMlNIO DE LIGA ESPECIAL.
ALTURA FECHADA: 1,93M; ALTURA ABERTA:
1.78M.- SUPER RESISTENTE; DEGRAUS E
SAPATAS ANTIDERRAPANTES. TRAVA DE
SEGURANQA EM ALUMlNIO COM
ARTICULAQAO LATERAL. SISTEMA DE

UND

4
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SUSTENTAQAO TRASEIRA EM X. SUPORTA
ATE 120KG. POSSUI6 DEGRAUS.)_________
BRASLAR
UND
8 R$
R$
FOGAOAGAS DE4BOCAS
(MATERIAL: CHAPA AQO, APLICACAO:
DOMESTICA, TIPO FOGAO: CONVENCIONAL,
715,65
5.725,20
QUANTIDADE BOCAS: 4 UN, LARGURA: 50 CM,
23
ALTURA: 86 CM, CARACTERlSTICAS
ADICIONAIS: ACENDIMENTO AUTOMATICO,
FORNO AUTOLIMPANTE , COR: BRANCA,
PRQFUNDIDADE:60CM)_______________
R$
MONDIAL
UND
12 R$
LIQUIDIFICADOR COM 05 VELOCIDADES E
800W DE POTENCIA (NO MINIMO), VOLTAGEM:
2.489,76
207,48
220V
(LIQUIDIFICADOR COM 05 VELOCIDADES E
800W DE POTENCIA (NO MINIMO), VOLTAGEM:
220V, ACOMPANHA JARRA TAMANHO FAMILIA
CAPAC. 2,4 LT EM PLASTICO TRANSPARENTE
DE ALTA RESISTENCIA COM 06 LAMINAS DE
CORTE EM AQO INOX PARA
29
FATIAR/CORTAR/TRITURAR E FILTRO, DESIGN
M • LIQUIDIFICADOR COM 05 VELOCIDADES E
800W DE POTENCIA (NO MINIMO), VOLTAGEM:
220V, ACOMPANHA JARRA TAMANHO FAMILIA
CAPAC. 2,4 LT EM PLASTICO TRANSPARENTE
DE ALTA RESISTENCIA COM 06 LAMINAS DE
CORTE EM AQO INOX PARA
FATIAR/CORTAR/TRITURAR E FILTRO, DESIGN
MODERNO NA COR PRETA)_____________
R$
UND
45 R$
MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA
(MESA-POLIPROPILENO, CARBONATO E
2.989,80
MOVEMBA
66,44
ADITIVO COM ANTI UV, OU SEJA, RESISTENTE
AOS RAIOS SOLARES E FACIL LIMPEZA.
39
MATGRIA-PRIMA100% VIRGEM, TENDO DESSA
FORMA GARANTIA DE QUALIDADE DO
MATERIAL. ALTURA71 CM LARGURA70 CM.
PROFUNDIDADE 70 CM PESO 4,600 KG)
________
TOTAL 30 ITEM: R$ 16.594,76 (dezesseis mil, quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e seis
centavos).
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.
Orgao Gerenciador: Secretaria Municipal de Administragao e Finangas
1-OBJETO
1.1. 0 objeto desta Ata 6 o registro dos pregos classificados no Pregao Eletrdnico n° 021/2022/SRP, conforme
especificagdes e condigdes constantes no Anexo I do mesmo instrumento, no qual estao contemplados o prazo
de execugao 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 Municipio de Laje, e que a
este termo integram, como se transcritas.
1.2.0 prazo de validade do Registro de Pregos6 de 12meses, contadosapartirdadatadaassinaturadesta
Ata, durante o qual os licitantes que tenham os seus pregos registrados poderao ser convidados a firmar as
contratagoes, observadas as condigoes fixadas no edital e nas normas pertinentes.
1.2.1. Sendo o prazo de validade do Registro de Prego inferior a 12 (doze) meses, sera admitida a prorrogagao da
vigencia da Ata de Registro de Pregos, para completar este prazo, sempre que as condigdes de contratagao
continuarem se mostrando vantajosas para a Administragao).
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1.3. A(s) contratapao(oes) derivadas do registro obedecerao as condipoes da minuta de contrato constante do
Anexo XI deste Instrumento, facultada a substituipao, a critGrio da Administrapao, por instrumento equivalente,
desde que presentes as condipoes do art. 62 da Lei Federal n°. 8.666/93.
1.4. £ vedada a subcontratapao parcial do objeto, a associapSo da contratada com outrem, a cessSo ou
transferSncia, total ou parcial do contrato, bem como a fusSo, cisSo ou incorporapSo da contratada, nSo 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 prepos ficarSo £ disposipao da
Administrapao, para que efetue as contratapSes nas oportunidades e quantidades de que necessitar, at6 o limite
estabelecido.
1.6. A existSncia de prepos registrados nao obriga a Administrapao a firmar as contrataptes que deles poderSo
advir, ficando-lhe facultada a utilizapSo de outros meios, respeitada a legislapao relativa ds licitapoes, sendo
assegurado ao beneficidrio do registro a preferencia em igualdade de condipoes.
1.7.0 fornecedor ou prestador de servipos fica obrigado a aceitar, nas mesmas condipoes constantes nesta Ata
de Registro de Prepo, os acrdscimos ou supressoes nos quantitativos registrados, limitados a 25% (vinte e cinco
porcento)da quantidade licitada para cada item registrado.
1.8. As supressoes poderao 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 solicitapdo do CONTRATANTE
da solicitapao do Setor de Compras da Unidade. EM caso de urgdneias informados na Ordem de Fornecimento, o
prazo serd reduzido a 05 (cinco) dias uteis.
2-OPREQO
2.1. Os prepos sSo fixos e irreajusUveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data de apresentapao da (
proposta, apds o que a concessao de reajustamento, ser£ feita mediante a aplicapao do INPC/IBGE.
2.2. A revisao de prepos registrados em Ata poderd ser realizada a pedido do beneficicirio do registro, ou por
iniciativa da Administrapao, nos termos do Decreto Federal n° 7892/13, em decorr6ncia de fato que eleve os prepos
dos servipos ou bens registrados, ou de eventual redupSo daqueles praticados no mercado, devendo o 6rgao
gerenciador da Ata promover as necessSrias modificapoes, compondo novo quadro de prepos e disponibilizandoo no site oficial.
2.3. A alterapSo ou revisao de prepos registrados em Ata nao implica em revis§o dos prepos dos contratos
decorrentes do respectivo Registro de Prepos.
2.4.0 requerimento de revisao de prepos devera ser formulado pelo beneficterio do registro no prazo m^ximo 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-F NM ? > J L NJ N\ A?
3.1. Como condicao para celebrapao do contrato ou instrumento equivalents, o licitante devera manter, durante
todo o prazo de validade do Registro de Prepos, todas as condipoes de habilitagao exigidas na licitagao, ficando
esclarecido que, nos termos da legislagao vigente, nao serao contratados fomecedores ou prestadores de servipo
que nao estejam com documentapao regular.
3.2.0 fornecedor sera convocado para assinatura do contrato ou instrumento equivalente no prazo de ate 03 (tres)
dias uteis, contado da data do recebimento da convocapao.
3.3. Na hipdtese do fornecedor convocado nao assinar o termo de contrato, ou nao aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, no prazo e nas condipoes estabelecidas, a Administrapao poderS convocar os demais licitantes que
tenham os seus prepos registrados, obedecendo a ordem de classificapao, e proper a contratapao do fornecimento
dos materiais ou dos servipos registrados pelos prepos apresentados pelo primeiro colocado.
3.4. Na hipdtese dos demais licitantes nao aceitarem a contratapao pelos prepos apresentados pelo primeiro
colocado, a Administrapao poderS contratar os demais licitantes, respeitada a ordem de classificapao, pelo prepo
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por eles apresentados, desde que os mesmos sejam compativeis com a m6dia de mercado, o que deverS ser
comprovado nos autos.
3.5. A assinatura do contrato ou do instrumento equivalent© deverd ser realizada pelo representante legal da
empresa ou mandatdrio com poderes expresses.
3.6. Os contratos celebrados em decorrencia do Registro de Pregos estSo sujeitos Ss regras previstas na Lei
Federal n° 8.666/93, inclusive quanto aos prazos de vigSncia.
3.7. A contratada ficarS obrigada a aceitar nas mesmas conduces contratuais, acrSscimos ou supressoes que se
fizerem no objeto, de ate 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada item registrado
3.8. As supressSes 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 atraves de ordem bancteria ou atedito em conta
corrente, ate o 30° (trigesimo) dia, contado da data da apresentagao da fatura, apos concluido o recebimento
definitivo, 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 devera(ao) ser apresentada(s) para pagamento apos a conclusao da
etapa do recebimento definitivo, indicativo da satisfagao 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 finite apbs o efetivo atesto do recebimento definitivo.
4.4.0 CONTRATANTE descontate da fatura mensal o valor correspondente Ss faltas ou atrasos no cumprimento
da obrigagao, com base no valor do prego vigente.
5.5. A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) devete(ao) estar acompanhadas da documentagSo probatdria pertinente,
relativa ao recolhimento dos impostos relacionados com a obrigagao.
4.6. Em havendo alguma penddneia impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na apresentagao da nota
fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes £ contratagao, ou, ainda, circunstencia que impega a liquidate da
despesa, como obrigagdes fmanceiras pendentes, decorrentes de penalidade imposta ou inadimptencia, o :
pagamento ficate sobrestado ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo '
para pagamento iniciar-sete apds a comprovagao da regularizagdo da situagdo, n§o acarretando qualquer dnus
para o Contratante.
4.7. As situagdes previstas na legislagdo especifica sujeitar-se-ao £ emissao de nota fiscal eletrdnica.
4.8. A atualizagSo moneteria dos pagamentos devidos pela AdministragSo, em caso de mora, sete 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, sete dispensada a atualizagao financeira correspondente ao periodo
compreendido entre as datas do adimplemento e 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 poderS sofrer alteragoes, obedecidas as disposigdes 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 redugao daqueles praticados no mercado, ou de fato
que eleve os pregos dos servigos ou bens registrados, devendo o drgao gerenciador da Ata promover as
necessSrias modificagoes, compondo novo quadro de pregos e disponibilizando-o no site oficial.
5.3. Quando o prego registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no mercado o 6rg§o t
gerenciador deverS:
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a) convocar o fornecedor visando a negociagao para a redugao de pregos e sua adequagao ao praticado pelo
mercado;
b) liberar o fornecedor do compromisso assumido, na hipdtese em que resultar frustrada a negociagao;
c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociagao.
5.4. Quando o prego de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, nao puder cumprir o compromisso, o drgao gerenciador podera:
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicagao de penalidade, se confirmado a veracidade dos
motives e comprovantes apresentados, na hipdtese da comunicagao ocorrer antes do pedido de fornecimento;
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociagao.
5.5. Nao havendo exito nas negociagoes, o drgao gerenciador deverd proceder d suspensao do item da Ata de
Registro de Pregos, adotando as medidas cablveis para obtengao da contratagao mais vantajosa.

1

5.6. Os pregos registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderao ser revistos nos termos e prazos fixados

pelo orgao controlador.
5.7. A revisao de pregos registrados em Ata nao implica em revisao dos pregos dos contratos decorrentes de
respectiva licitagao, a qual dependera de requerimento formal do contratado e de comprovagao do impacto que

gerou o eventual desequilibrio economico - financeiro.
5.8. Em nenhuma hipdtese serao registrados pregos que se apresentem superiores aos de mercado.

6 - POSSIBIUDADE DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREQOS
6.1. Podera utilizar-se da Ata de Registro de Freges, ainda, qualquer 6rg3o ou entidade da Administragao que nao
tenha participado do certame, mediante previa anuencia do orgao gerenciador (Secretaria Municipal de
Administragao 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 fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Pregos, observadas as condigoes nela estabelecidas,
optar pela aceitagao ou nao do fornecimento, desde que este fornecimento nao prejudique as obrigagoes
anteriormente assumidas.
6.3. As aquisigoes ou contratagoes adicionais a que se refere este item n§o poderao exceder, por orgao ou i
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatdrio e registrados na ata de registro ,
de pregos.

6.4. As adesoes a ata de registro de pregos sao limitadas, na totalidade, ao quintuple do quantitative de cada item
registrado na ata de registro de pregos para o orgao gerenciador Secretaria Municipal de Administragao e
Finangas) e drgaos 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), independentemente do numero de drgaos nao participantes que eventualmente aderirem.
6.5. Ao orgao nao participante que aderir a presente ata competem os atos relatives a cobranga do cumprimento
pelo fornecedor das obrigagoes contratualmente assumidas e a aplicagao, observada a ampla defesa e o
contraditorio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de dausulas contratuais, em relagao as
suas prdprias contratagoes, informando as ocorrencias ao orgao gerenciador.
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7 ■ DA FISCAUZAQAO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1. CompetirS ao Contratante e ao Org§o Gerenciador do Registro de Pregos proceder ao acompanhamento da
execugao do contrato, ficando esclarecido que a agdo ou omissao, total ou parcial, da fiscalizagSo do Contratante
nao eximirS £ Contratada de total responsabilidade na execugao do contrato.
7.1.1. CompetirS ao Contratante do Registro de Pregos:
a) anotar, em registro prdprio, as ocorrencias relativas d execugao do contrato, determinando as providSncias
necessdrias b corregao das falhas ou defeitos observados;
b) dar imediata ciencia a seus superiores e ao 6rg3o central de control©, acompanhamento e avaliagSo financeira
de contratos e convSnios, dos incidentes e ocorrencias da execugao que possam acarretar a imposigao de sangSes
ou a rescisSo contratual;
c) adotar, junto a terceiros, as providSncias necessSrias para a regularidade da execugao do contrato;
d) promover, com a presenga da contratada, a verificagao da execugao ja realizada, emitindo a competente
habilitagao para o recebimento de pagamentos;
e) cumprir as diretrizes tragadas pelo orgao central de controle, acompanhamento e avaliagao financeira de
contratos e convenios;
f) fiscalizar a obrigagao da contratada de manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com
as obrigagGes assumidas, as condigoes de habilitagao e qualificagSo exigidas na licitagao, bem como o regular
cumprimento das obrigagbes trabalhistas e previdenci^rias;
g) - ordenar a imediata retirada, de suas dependbncias, de empregados da contratada, cuja permanbncia seja
inconveniente ou que venha embaragar ou dificultar a agao fiscalizadora, correndo, por exclusive conta da
contratada, quaisquer Onus decorrentes das leis trabalhistas e previdencterias, bem como qualquer outra que tai
fato imponha;
h) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentagSo de documentos relacionados com a execugao 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 manifestagSo do 6rg§o ou entidade
contratante, considerar-se-ci definitivamente aceito pela AdministragSo o objeto contratado, para todos os efeitos,
salvo justificativa escrita fundamentada.
7.3. 0 contratante rejeitarS, no todo ou em parte, qualquer proposigao de fornecimento em desacordo com as
especificagbes do objeto da licitagao.
7.4.0 fornecedor se comprometerd a atender com presteza £s reclamagbes sobre a qualidade e pontualidade do
fornedmento, providenciando sua imediata corregao, sem onus para o Municipio 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 sera notificado para retira-los imediatamente, sendo a ocorrencia comunicada a
Controladoria do Municipio, para adogao das providencias cabiveis.

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 as cominagoes legais, especialmente as definidas no art. 87 do mesmo
diploma, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo.
8.2. A inexecupao contratual, inclusive por atraso injustificado na execugao do contrato, sujeitard o contratado a
multa de mora, que sera graduada de acordo com a gravidade da infragao, obedecidos os seguintes limites
mSximos:
a) 10% (dez por-cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagao, inclusive no de
recusa do adjudicat^rio em firmar o contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagSo;
b) 0,3% (tr6s ddcimos por cento) ao dia, at6 o trig^simo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou
servigo nao realizado;
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c) 0,7% (sete dScimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nSo real izado, por cada dia f
subsequente ao trig^simo.
8.2.1. A multa a que se refere este item n3o impede que a Administragao rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as demais sangdes previstas na lei.
8.2.2. A multa, aplicada apds regular processo administrative, serS descontada da garantia do contratado faltoso.
8.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, al6m da perda desta, a contratada responded pela
sua diferenga, que ser£ 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 a contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
8.2.5. As multas previstas neste item nao tern career compensatdrio e o seu pagamento nSo eximird a contratada
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infragoes cometidas.
8.3. Serao punidos com a pena de suspensao temporaria do direito de cadastrar e licitar 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 motivos determinantes da punigao ou at6 que seja promovida a reabilitagao perante a
autoridade competente para aplicar a punigao, 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 serao levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os
prejufzos dela advindos para a Administragao Publica e a reincidSncia na pr^tica do ato.
8.6. 0 registro de prego do fomecedor ou do prestador de servigos poder^ ser cancelado, sem prejuizo das
sangdes previstas na Lei Federal n° 8.666/93, garantida prdvia e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias uteis
a contarda data do recebimento da notificagao, quando:
a) nao forem cumpridas as exigdneias 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 Registro de
Pregos;
c) o fomecedor ou prestador de sen/igo der causa & rescisao administrativa de contrato, decorrente do Registro
de Pregos, por urn dos motivos elencados nos incisos 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 ensejara a sua rescisao, com as consequencias 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, serS esta ressarcido dos prejufzos regularmente comprovados que houver sofrido, na
forma do art. 79 do mesmo diploma.
9.4. Em consonancia com o art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, o registro podera ser cancelado por inidoneidade >
superveniente ou comportamento irregular do beneficidrio, ou, ainda, no caso de substancial alteragao das 1
condigoes do mercado.
9.5. Os pregos registrados poderao ser suspenses temporariamente ou cancelados pela Administragao quando se
tomarem superiores aos praticados no mercado; b)- por razOes de interesse publico, devidamente fundamentadas.
9.5.1. A comunicagao 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 hipotese prevista no inciso I do item 18.5, antes da suspensao ou cancelamento, a Administragao poderci
proceder b negociagao com o fornecedor ou prestador de servigos, visando £ revisao para a redugao do prego
registrado a firn de compatibilizci-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 comunicagao ser6
feita mediante publicagao no Dicirio Oficial do Municfpio, considerando cancelado o prego registrado a partir da
data da publicagao.
9.6. O fornecedor ou o prestador de servigos podera solicitar o cancelamento do prego registrado, mediante
justificativa escrita, por motive justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administragao, que comprove
a impossibilidade tempor^iria ou definitiva de cumprir as exigencias deste instrumento convocatbrio.
9.7, A Contratante nao podera suspender o fornecimento enquanto estiver aguardando pronunciamento
ou decisao soIre reaiustamento ou revisao soI pena de lhe ser imputada multa de 2% (dois por cento) do
valor estimado do fornecimento. 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 clausulas e condiQdes estabelecidas no
processo licitatdrio referido no preambulo constante do Edital e nos seus anexos.
11-FORO
11.1. As partes elegem o Fora da Cidade de Laje, Estado da Bahia, que prevalecerS 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
presenga das testemunhas que subscrevem, depois de lido e achado conforme.

Laje, 08 de Novembro de 2022.

i
i
i

IICIPAL DE LAJE
rarte Mota-*
Prefeitb municipal

PREFEITURA

THAIS ANDRADE-^

j^THAIS ANDRADE

WEBER:042523965J0^™
TA WEBER-ME
Representante legal: Thais Andrade Weber
Cl: 1293250074 SSP-BA e CPF n° 042.523.965.90
Instrumento de outorga de poderes: requerimento do empresbrio
TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:
NOME: k fefo

_______

CPF:
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ATA DE REGISTRO DE PRECOS
PREGAO ELETRONICO N° 021/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 155/2022
PROTOCOLO N° 1276/2022

Aos oito dias do mes de Novembro de dois mil e vinte e dots, de urn lado O MUNICfPIO DE LAJE, pessoa juridica de
direito intemo, inscrito no CNPJ sob o n° 13.825.492/0001-04, com sede na Prapa Raimundo Jose de Almeida n° 01,
Municipio de Laje - BA, conjuntamente, por seu Gestor, Prefeito KLEDSON DUARTE MOTA, Brasiteira, 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 fornecimento 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) prego(s) da(s) empresa(s) classificada(s)
abaixo, respeitadas as disposigoes das Leis Federais n°. 8.666/93 e 10.520/02, consoante as cteusulas e condigdes 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 cl^usulas enunciadas a seguir.
FORNECEDOR(S)
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME, com sede na Avenida A, S/N, Galpao A, Dorn Helder Camara,
Cep: 55.293-970, Garanhuns - PE, representada neste ato por seu representante legal, Sr. Silvandro Diego de
Albuquerque Ferreira, portador da identidade n° 7.679.226 SDS/PE e CNH n° 04489071443 Detran/PE,
CNPJ:20.008.831/0001-17, para os seguintes Itens:

ITEM

11

20

ESPECIFICAQAO
BALCAO COM 6 PTAS COM PUXADORES
.DOBRADIQAS E PRATELEIRAS INTERNAS
.PORTAS NO DI
(BALCAO COM 6 PTAS COM PUXADORES
.DOBRADIQAS E PRATELEIRAS INTERNAS
.PORTAS NO DIVISOR DE AMBIENTE TUDO
BRANCO FOSCO.)_______________________
COMPUTADOR PROCESSADOR SIMILAR OU
SUPERIOR INTEL CORE 15
(9a GERAQAO COM 9MB CACHE/6 NIJCLEOS.
MEM0RIA RAM DE 8GB OU SUPERIOR. UNIDADE
DE ARMAZENAMENTO SSD 240 GB OU SUPERIOR.
PLACA DE REDE ETHERNET 10/100/1000 PADRAO
RJ-45. PLACA GRAFICA INTEGRADA COM SAlDA
HDMI. 6 PORTAS USB OU MAIS SENDO AO MENOS
2 PORTAS USB 3.0. CAIXAS ACUSTICAS
INTEGRADO COM CONECTORES PARA FONE DE
OUVIDO E MICROFONE. MOUSE 0PTICO E
TECLADO DO ME$MO FABRICANTE DO
COMPUTADOR MANTENDO OS MESMOS
PADROES DE CORES DO GABINETE. MONITOR
LED DO MESMO FABRICANTE DO COMPUTADOR
TAMANHO 21’ OU SUPERIOR COM ENTRADA HDMI
E VOLTAGEM AUTOMATICA. WINDOW S10 64 BITS

UND

UND

UND

QTD

5

V. UNIT.

V. TOTAL

R$

R$

2.234,0
0

11.170,00

6 R$
4.250,1
5

R$

25.500,90
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EM PORTUGUES DO BRASIL. CHIPSET DA PLACA
MAE DEVERASER DO MESMO FABRICANTE QUE
0 PROCESSADOR. BIOS DESENVOLVIDA P ELO
MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO
OFERTADO E 0 DESENVOLVEDOR DEVERA
POSSUIR COMPATIBILIDADE COMPROVADA COM
0 PADRAO UEFI (PROMOTERS EM
G H H I J ://WWW.UEFI.ORG/MEMBERS). GABINETE
DO MESMO FABRICANTE DO COMPUTADOR COM
FONTE DE ALIMENTAQAO COM CHAVEAMENTO
______ AUTOMATICO DE 220V.)__________________
4 R$
R$
WVNGR
UNO
CONJUNTO DE 2 MICROFONES SEM FIO COM
RECEPTOR ■ FREQU^NCIA DE TRABALHO: ENTRE
3.761,32
940,33
60
(CONJUNTO DE 2 MICROFONES SEM FIO COM
RECEPTOR - FREQUENCIA DE TRABALHO: ENTRE
600 A 700 MHZ; ALIMENTAQAO: 2 PILHAS AA1,5 V;
RESPOSTA DE AUDIO: 100HZ-10KHZ; CHAVE
21
LIGA/DESLIGA; CONECTOR P10; DISTANCIA DE
ALCANCE APROXIMADA: 80-90M (AREA LIVRE),
SOM (COM BARREIRAS) EQUIPAMENTO DE
REFERENCIA: MICROFONE SEM FIO DUPLO
ARCANO BB-2 UHF OU DE MELHOR QUALIDADE.;
_ ______ , GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.)______________________
TOTAL DO ITEM: R$ 40.432,22 (quarenta mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e dois centavos),
brgaos Participantes: Secretaria de AdministraQao e Fiangas/ Secretaria de Esporte/Secretaria de AssistSncia e
Desenvolvhiento Social/Secretaria de Agriculture e Secretaria de Servipos Publicos, Obras e Planejamento.
Orgao Gerenciador: Secretaria Municipal de Administrapao e Finanpas

1-OBJETO
1.1. O objeto desta Ata e o registro dos prepos classificados no Pregao Eletronico n° 021/2022/SRP, conforme
especificacaes e condipoes constantes no Anexo I do mesmo instrumento, no qual estao contemplados o prazo de
execupao 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 integram,
como se transcritas.
1.2.0 prazo de validade do Registro de Prepose de 12meses, contados a partir da data da assinatura desta Ata,
durante o cual os licitantes que tenham os seus prepos registrados poderao ser convidados a firmar as contratapdes,

observadas as condipoes fixadas no edital e nas normas pertinentes.
1.2.1. Sendo o prazo de validade do Registro de Prepo inferior a 12 (doze) meses, sera admitida a prorrogapao da
vigencia da Ata de Registro de Prepos, para completar este prazo, sempre que as condipbes de contratapao continuarem
se mostrando vantajosas para a Administrapao).
1.3. A(s) contratap§o(6es) derivadas do registro obedecerao Ss condipoes da minuta de contrato constants do Anexo
XI desle Instrumento, facultada a substituipao, a criterio da Administrapao, por instrumento equivalente, desde que
presentes as condipoes do art. 62 da Lei Federal n°. 8.666/93.
1.4. £ vedada a subcontratapao parcial do objeto, a associapao da contratada com outrem, a cessao ou transferencia,
total ou parcial do contrato, bem como a fusao, cisSo ou incorporapao da contratada, nao se responsabilizando o

contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
1.5. Durame seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de prepos ficarao a disposipao da
Administracao, para que efetue as contratapbes nas oportunidades e quantidades de que necessitar, ate o limits
estabelecido.
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1.6. A existbneia de pregos registrados nbo obriga a Administragbo a firmer as contratagbes que deles poderao advir,
ficando-lhe facultada a utilizagao de outros meios, respeitada a legislagao relativa as licitagbes, sendo assegurado ao
beneficidrio do registro a preferencia em igualdade de condigoes.
1.7. 0 fomecedor ou prestador de servigos fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigoes constantes nesta Ata de
Registro de Prego, os acrescimos ou supressbes nos quantitativos registrados, limitados a 25% (vinte e cinco por
cento)da quantidade licitada para cada item registrado.
1.8. As supressbes poderao 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 solicitagbo do CONTRATANTE da
solicitagbo do Setor de Compras da Unidade. EM caso de urgbneias informados na Ordem de Fomecimento, o prazo
serd reduzido a 05 (cinco) dias uteis.
2 - 0 PRE^O
2.1. Os preQos sao fixos e irreajustaveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data de apresenta^o da
proposta, apos o que a concessao de reajustamento, serd feita mediante a aplicaqao do INPC/IBGE.
2.2. A revisao de pre^os registrados em Ata poderd ser realizada a pedido do beneficterio do registro, ou por iniciativa
da Administragao, nos termos do Decreto Federal n0 7892/13, em decorrdncia de fato que eleve os pregos dos servigos
ou bens registrados, ou de eventual redugao daqueles praticados no mercado, devendo o orgao gerenciador da Ata
promover as necessSrias modificagdes, compondo novo quadro de pregos e disponibilizando-o no site oficial.
2.3. A alteragao ou revisao de pregos registrados em Ata nao implica em revisao dos pregos dos contratos decorrentes
do respecth/o Registro de Pregos.
2.4.0 requerimento de revisao de pregos deverS ser formulado pelo beneficiSrio do registro no prazo m^ximo de urn
ano a partir dofato que a ensejou, sob pena de decaddncia, em consondncia com o art. 211 da Lei Federal n° 10.406/02.

3 • DA CONTRATAQAO
3.1. Como condigdo para celebragao do contrato ou instrumento equivalente, o licitante deverd manter, durante todo o
prazo de validade do Registro de Pregos, todas as condigoes de habilitagao exigidas na licitagao, ficando esclarecido
que, nos termos da legislagSo vigente, n3o serSo contratados fornecedores ou prestadores de servigo que nSo estejam
com documentagSo regular.
3.2.0 fomecedor ser£ convocado para assinatura do contrato ou instrumento equivalente no prazo de at6 03 (trds) dias
uteis, contado da data do recebimento da convocagSo.
3.3. Na hipdtese do fomecedor convocado nao assinar o termo de contrato, ou nao aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, no prazo e nas condigbes estabelecidas, a Administrageto poderS convocar os demais licitantes que tenham
os seus pregos registrados, obedecendo a ordem de classificagao, e proper a contratagao do fomecimento dos materiais
ou dos servigos registrados pelos pregos apresentados pelo primeiro colocado.
3.4. Na hipdtese dos demais licitantes nSo aceitarem a contratagbo pelos pregos apresentados pelo primeiro colocado,
a Administrate poderS contratar os demais licitantes, respeitada a ordem de classificagao, pelo prego por eles
apresentados, desde que os mesmos sejam compativeis com a mSdia de mercado, o que deverd ser comprovado nos
autos.
3.5. A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente deverS ser realizada pelo representante legal da empresa
ou mandatario com poderes expresses.
3.6. Os contratos celebrados em decorrbncia do Registro de Pregos estao sujeitos bs regras previstas na Lei Federal
n° 8.666/93, inclusive quanto aos prazos de vigbneia.
3.7. A contratada ficarS obrigada a aceitar nas mesmas condigoes contratuais, acrbscimos ou supressbes que se
fizerem no objeto, de at6 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada item registrado
3.8. As supressbes poderbo ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.
4. DAS CONDigdES DE PAGAMENTO
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4.1. Os pagamentos devidos 6 Contratada ser§o efetuados atrav6s de ordem banc^ria ou cr6dito em conta corrente,
at6 o 30° (trigbsimo) dia, contado da data da apresentagSo da fatura, apds concluldo o recebimento definitivo, em
conson^ncia 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 pagamento apds a conclus§o da etapa
do recebimento definitivo, indicativo da satisfagao 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 definitivo, o prazo para
pagamento somente fluite apbs o efetivo atesto do recebimento definitivo.
4.4.0 CONTRATANTE descontate da fatura mensal o valor correspondente Ss faltas ou atrasos no cumprimento da
obrigagao, com base no valor do prego vigente.
5.5. A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) devete(ao) estar acompanhadas da documentagSo probatbria pertinent©, relativa ao
recolhimento dos impostos relacionados com a obrigagao.
4.6. Em havendo alguma pendbneia impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na apresentagSo da nota fiscal/fatura
ou dos documentos pertinentes a contratagao, ou, ainda, circunstencia que impega a liquidagao da despesa, como
obrigagdes financeiras pendentes, decorrentes de penalidade imposta ou inadimptencia, o pagamento ficate sobrestado
ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento inidar-sete apds a
comprovagao da regularizagao da situagao, nao acarretando qualquer onus para o Contratante.
4.7. As situagdes previstas na legislagdo especifica sujeitar-se-ao b emissdo de nota fiscal eletrdnica.
4.8. A atualizagao monetaria dos pagamentos devidos pela Administragao, em caso de mora, sete calculada
considerando a data do vencimento da obrigagao e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variagSo 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 celebragSo do ajuste, sete dispensada a atualizagao financeira correspondente ao periodo compreendido
entre as datas do adimplemento e 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 CONDIQdES DA PROPOSTA -REAJUSTAMENTO E REVISAO
5.1. Esta Ata de Registro de Pregos poder£ softer altera^oes, obedecidas as disposiQdes previstas no art. 143 da Lei
Federal n° 8.666/93.
5.2. A revisao de pregos registrados em Ata poderd ser realizada a pedido do beneficiSrio do registro, ou por iniciativa
do Municlpio de Laje, em decorrSncia de eventual redupao daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve os
pregos dos servigos ou bens registrados, devendo o 6rg3o gerenciador da Ata promover as necessSrias modificaqOes,
compondo novo quadro de pregos e disponibilizando-o no site oficial.
5.3. Quando o preqo registrado, por motive superveniente, tomar-se superior ao praticado no mercado o 6rg§o
gerenciador deverd:
a) convocar o fomecedor visando a negociaqao para a redugao de pregos e sua adequagao ao praticado pelo mercado;
b) liberar o fornecedor do compromisso assumido, na hipdtese em que resultar frustrada a negociagSo;
c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociagSo.
5.4. Quando o prego de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, nao puder cumprir o compromisso, o 6rgao gerenciador poder£:
a) liberar o fomecedor do compromisso assumido, sem aplicagSo de penalidade, se confirmado a veracidade dos
motives e comprovantes apresentados, na hipdtese da comunicagSo ocorrer antes do pedido de fomecimento;
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociag5o.
5.5. Nao havendo §xito nas negociagSes, o drgao gerenciador deverS proceder £ suspensao do item da Ata de Registro
de Pregos, adotando as medidas cabiveis para obtengSo da contratagSo mais vantajosa.
5.6. Os pregos registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderSo ser revistos nos termos e prazos fixados pelo
drgao controlador.
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5.7. A revisao de pregos registrados em Ata nao implica em revisbo dos pregos dos contratos decorrentes de respectiva
licitagao, a qual dependerb de requerimento formal do contratado e de comprovagao do impacto que gerou o eventual
desequilibrio econbmico -financeiro.
5.8. Em nenhuma hipbtese serao registrados pregos que se apresentem superiores aos de mercado.

6 - POSSIBILIDADE DE ADESAO A ATA DE REG1STRO DE PREQOS
6.1. Poderb utilizar-se da Ata de Registro de Pregos, ainda, qualquer brgao ou entidade da Administragao que nbo tenha
participado do certame, mediante prhvia anuencia do brgao gerenciador (Secretaria Municipal de Administragao e
Finangas), desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condigbes e as regras
estabelecidas no Decreto n° 7892/2001, e na Lei n° 8.666/93.
6.2. CaberS ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Pregos, observadas as condigbes nela estabelecidas,
optar pela aceitagao ou nao do fornecimento, desde que este fornecimento nao prejudique as obrigagbes anteriormente
assumidas.
6.3. As aquisigbes ou contratagbes adicionais a que se refere este item nao poderao exceder, por brgao ou entidade, a
cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatbrio e registrados na ata de registro de pregos.
6.4. As adesbes a ata de registro de pregos sao limitadas, na totalidade, ao qufntuplo do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de pregos para o brgao gerenciador Secretaria Municipal de Administragao e Finangas) e
brgaos participantes (Secretaria de Administragao e Fiangas/ Secretaria de Esporte/Secretaria de Assistbncia e
Desenvolvimento Social/Secretaria de Agriculture e Secretaria de Servigos Publicos , Obras e Planejamento),
independentemente do numero de brgaos nao participantes que eventualmente aderirem.

6.5. Ao brgao nao participante que aderir a presente ata competem os atos relatives a cobranga do cumprimento pelo
fornecedor das obrigagbes contratualmente assumidas e a aplicagao, observada a ampla defesa e o contraditbrio, de
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clbusulas contratuais, em relagSo bs suas prbprias
contratagbes, informando as ocorrencias ao brgao gerenciador.

7 • DA FISCALIZAQAO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1. Competirb ao Contratante e ao Orgao Gerenciador do Registro de Pregos proceder ao acompanhamento da
execugao do contrato, ficando esclarecido que a agao ou omissao, total ou parcial, da fiscalizagao do Contratante nao
eximirb a Contratada de total responsabilidade na execugao do contrato.
7.1.1. Competirb ao Contratante do Registro de Pregos:
a) anotar, em registro prbprio, as ocorrbncias relativas b execugao do contrato, determinando as providencias
necessbrias a corregbo das falhas ou defeitos observados;
b) dar imediata cibncia a seus superiores e ao brgao central de controle, acompanhamento e avaliagbo financeira de
contratos e convenios, dos incidentes e ocorrencias da execugao que possam acarretar a imposigao de sangbes ou a
rescisao contratual;
c) adotar, junto a terceiros, as providencias necessarias para a regularidade da execugbo do contrato;
d) promover, com a presenga da contratada, a verificagbo da execugao jb realizada, emitindo a competente habilitagao
para o recebimento de pagamentos;
e) cumprir as diretrizes tragadas pelo brgao central de controle, acompanhamento e avaliagao financeira de contratos e
convbnios;
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f) fiscalizar a obrigagao da contratada de manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as
obrigagoes assumidas, as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagSo, bem como o regular
cumprimento das obrigagoes trabalhistas e previdenci£rias;
g)- ordenar a imediata retirada, de suas dependGncias, de empregados da contratada, cuja permanSncia seja
inconveniente ou que venha embaragar ou dificultar a agao fiscalizadora, correndo, por exclusive conta da contratada,
quaisquer dnus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciGrias, bem como qualquer outra que tai fato imponha;
h) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentagao de documentos relacionados com a execugao do contrato.
7.2 0 recebimento do objeto se darS 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 manifestagao do 6rgao ou entidade contratante,
considerar-se-a definitivamente aceito pela Administragao o objeto contratado, para todos os efeitos, salvo justificativa
escrita fundamentada.
7.3. 0 contratante rejeitara, no todo ou em parte, qualquer proposigao de fomecimento em desacordo com as
especificagdes do objeto da licitagao.
7.4. 0 fomecedor se comprometerS a atender com presteza as reclamagoes sobre a qualidade e pontualidade do
fomecimento, providenciando sua imediata correg§o, sem 6nus para o Municlpio de Laje.
7.5. Em caso de divergGncla entre a Nota de Empenho e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente
entregues, o Fomecedor ser£ notificado para retira-los imediatamente, sendo a ocorrencia comunicada a Controladoria
do Municlpio, para adogdo das providGncias cabiveis.
8-DASPENAUDADES
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 as cominagoes legais, especialmente as definidas no art. 87 do mesmo diploma, garantida
a previa e ampla defesa em processo administrative.
8.2. A inexecugao contratual, inclusive por atraso injustificado na execugao do contrato, sujeitarS o contratado a multa
de mora, que sera graduada de acordo com a gravidade da infragao, obedecidos os seguintes limites maximos:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagao, inclusive no de recusa
do adjudicatario em firmar o contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;
b) 0,3% (tr£s dScimos por cento) ao dia, ata o trigGsimo dia de atraso. sobre o valor da parte do fomecimento ou servigo
n§o realizado;
c) 0,7% (sete dacimos por cento) sobre o valor da parte do fomecimento ou servigo n§o real izado, por cada dia
subsequente ao trigasimo.
8.2.1. A multa a que se refere este item nao impede que a AdministragSo rescinda unilateralmente o contrato e aplique
as demais sangoes previstas na lei.
8.2.2. A multa, aplicada apds regular processo administrative, sera descontada da garantia do contratado faltoso.
8.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, al6m da perda desta, a contratada responded pela sua
diferenga, que serS descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragao ou, ainda, se for o caso,
cobrada judicialmente.
8.2.4. N§o tendo stdo prestada garantia, £ Administragao se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento
devido £ contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
8.2.5. As multas previstas neste item nao tern carater compensatdrio e o seu pagamento nao eximirG a contratada da
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas.
8.3. Serao punidos com a pena de suspensao tempordria do direito de cadastrar e licitar 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
Lein0 8.666/93.
8.4. Serao punidos com a pena de declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigao ou at6 que seja promovida a reabilitagdo perante a autoridade
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competente para aplicar a punigao, 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 aplicaqao das penalidades previstas serao levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuizos
dela advindos para a Administraqao Publica e a reincidSncia na prdtica do ato.
8.6. 0 registro de prego do fomecedor ou do prestador de serviqos podera ser cancelado, sem prejuizo das sanqoes
previstas na Lei Federal n° 8.666/93, garantida prSvia e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias Oteis a contar da data
do recebimento da notificagao, quando:
a) n§o forem cumpridas as exigSncias contidas no Edital ou na Ata de Registro de Pregos;
b) injustificadamente, o fomecedor ou prestador de servigo deixar de firmar 0 contrato decorrente do Registro de Pregos;
c) 0 fomecedor ou prestador de servigo der causa a rescisao administrativa de contrato, decorrente do Registro de
Pregos, por um dos motivos elencados nos incisos de III a XII do art. 78 da Lei n° 8.666/93.

9-DA RESCISAO
9.1. A inexecugao, total ou partial do contrato ensejara a sua rescisao, com as consequencias contratuais e as previstas
na Lei Federal n° 8.666/93.
9.2. A rescis§o 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 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, sera esta ressarcido dos prejuizos regularmente comprovados que 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 poderfi ser cancelado por inidoneidade
superveniente ou comportamento irregular do beneficterio, ou, ainda, no caso de substantial alteragSo das condigOes
do mercado.
9.5. Os pregos registrados poderao ser suspenses temporariamente ou cancelados pela Administragao quando se
tomarem superiores aos praticados no mercado; b)- por razoes de interesse publico, devidamente fundamentadas.
9.5.1. A comunicagao do cancelamento do prego registrado do fomecedor ou prestador de servigos, nas hipdteses
previstas neste item serS feita por escrito, juntando-se 0 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 Administragao podera
proceder a negociagSo com 0 fomecedor ou prestador de servigos, visando a revisSo para a redugao do prego registrado
a firn de compatibiliza-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 comunicagao sera feita
mediante publicagao no Diorio Oficial do Municipio, considerando cancelado 0 prego registrado a partir da data da
publicagSo.
9.6.0 fomecedor ou 0 prestador de servigos podera solicitar 0 cancelamento do prego registrado, mediante justificativa
escrita, por motive justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administragao, que comprove a impossibilidade
temporaria ou definitive de cumprir as exigencies deste instrumento convocatdrio.
9.7. A Contratante nao podera suspender 0 fomecimento enquanto estiver aguardando pronunciamento ou
decisao sobre reaiustamento ou revisao sob pena de lhe ser imputada multa de 2% (dots por cento) do valor
estimado dofomecimento. sem preiulzo da aplicacao de outras penalidades admlnlstratlvas e/ou ludiciais.
10 - VINCULAGAO AO EDITAL DE UCITA^AO
10.1. Integra a presente Ata, como se nele estivessem transcritas, as cldusulas e condiQSes estabelecidas no processo
licitatdrio referido no preSmbulo constante do Edital e nos seus anexos.
11-FORO
11.1. As partes elegem o Foro da Cidade de Laje, Estado da Bahia, que prevalecer^ sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente contrato.
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E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (tres) vias de igual teor e forma na
presenga das testemunhas que subscrevem, depois de lido e achado conforme.
Laje, 08 de Novembro de 2022.

PREI

URAI IUN1CIPAL DE LAJE
^Duarte Mota
PrefeJ 4 Municipal
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