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I
Ao primelrodia do rnSs de Novembro de dot's mH e vtnte e dols de urn lado 0 MUNIClPIO DE LAJE, pessoa
jurldica de direito intemo, Inscrito no CNPJ sob o n° 13.825492/0001-04, com sede na Pra^a Raimondo
Jose de Almeida nfl 01, Munlclpio de taje - BA, conjuntamente, por seu Gestor, Prefelto KLEOSON
DUARTE MOTA, Brasileiro, Casado, Enfenhelro, portador do CPF (MF) n° 818.891.945-49 dora\anfe
denominado Contratanle em face da classifica^o das propostas apresenladas na respectiva Mla^o oom
a finaiidade de seiectonar propostas para o ragistro de pregos para o future e eventual fomeclmento de
material para composite do kit cnxoval de bebfc e kits para gestante c pu£rperas, que auxiliary)
as famfllas carentes do munlclpio e is JUturas rfiamSes foram cadastradas atravts de busca Wat
prcvengSo e monltoramento dos casos do sindrome grfpal, resplratdrla ou casos confirmados de
covld-19 para atender a demands das secratarias de desenvolvlmento social e saude, por deSbera^So
da Pregoeira devidamente publicada e homologada no Oi^rio Otidal do Munlclpio de Lajedo dia 20/10/2022
resolve registrar o(s) pregofs) da(s) empresa(s) dassiftcada(s) ababco, respeitadas as disposigdes das Leis
Federals n®. 8.666/93 e ,10.520/02. consoante as dAusulas e condlgBes do 'Edital PregSo EfeWMco n°
009/2022/SRP e seus anexos e nas propostas classificadas, partes Integrantes deste instrvmanto,
independente de transcrigdes. e mediante as c^usulas enunciadas a seguir.

Rem

11

■

1.
SOHARINCWSTRIA E GOMERC1O, com soda na Rua Getuflo Vargas, 379, Centro. Santa
Cruz de Minas - MG rapresentada nesta ato por seu representante legal, Sr* Martio Angelo Batista, kfentidade r* MG
7^27.710 CPF n6 956.453,648-04 CNPJ 32.237.610/0001-08 pars os seguintes Itam (S):
V.M.
VAI TOTAL
UNO
QTD
; espec if ic a q Ao
UNIT.
1650
PCT
FRALDA DESCARTAVEL TAM G PCT C/20
(FRALDAS TAMANHO G-(TAMANHO DE 09 ATE 13 KG. UNISSEX,
NAO ESTERIL. DE USO EXTERNO UNICO. ATOXlCA, ISENTA DE
SIESTANCIAS ALERGENICA, SEM RASGOS, IMPURE2AS,
F1APOS, EMENDAS OU OUALOUER OUTRO TlPO DE DEFEITO,
CGMPOSTA OEUMA CAPA DE TELA POUMERICA..UM NUCLEO
A8SORVENTE COMPOSTO POR ALGOOAO HlDROFlLO, POLPA
DECaULOSE VIRGEM E/OU MATERIAL POLIMER1COS
AKORVENTES. ANAT0M1CA DE CINTURA AJUSTAVEL
DGTADA DE AJUSTE PERFEfTO PARA EVTTAR VA2AMENTOS,
COM R.OCOS DE GEL, CAMADAS EXTERNAS E INTERNAS
PBRFEITAMENTE SOBREPOSTAS. COM BORDAS UNIDAS
EKTRE SI. DEVER CONTER NO MINIMO DOIS FIOS DE
R$ 16X0
ELASTICO, DEVE APRESENTAR MACIEZ E ABSORCAO
ACEQUADA A SUA F1NALIDADE, SUPERFICIE UNIFORME. UVRE
DE EMPELOTAMENTOS OU OUALOUER OUTRO T1PO DE
OEKITOS. REVESTIMENTO EXTERNO CONFECCIONADO EM
PLASTICO DE POLIETHENO COM ESPESSURA, FLEXlBILIDADE
£ RESISTENCIA ADEQUADA. iDOTADA DE FAIXA MULTI
AJUSTAVEIS NAS LATERAIS DE DUAS TIRAS ADESIVAS A0RE
E FECHA DEVIDAMENTEIMPREGNADA DE SUBSTANCIA
ACERENTE ANRALERGICA. POSSUINDO NA EXTREMIDADE
PEQUENA OO0RADURA QUE PERMITA PRESERVAR SUA
AT-ESIVIDADE E O FACIL MANUSEIO EMBALAGEM: O
RS 27.060,0
PF.ODUTO DEVE SER-ACOND1C1ONADO DE ACORDO COM
0
NORMAS DE EMBALAGEM, COMSTAR DADOS DE

!
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mmricACAO, P Q U Q S [ \ Q ]V ^R QR Q S ; ` V Q aS P [ b Qc P QP [
NUMERO DO IOTE E PROCEDENCIA E REGISTRO NO
MiNISTERIO DA SAUDE UNIDADE: PACOTES COM 20
UNIDADES 0 FABRICANTE DEVE APRESENTAR TESTES E
LAUDOS DE IRRrTABILIDADE CUTANEA PRIMARIA,
IRR1TABIUDADE CUTANEA ACUMULATTVA E SENSIBIUZACAO.
APRESENTAR AVAUACAO MICROBIOLOGICA CONFORMS.
PORTARIA N*. 1460 DE 31 DE DEZEMBRO DE 1990.))

I

CrgJos Partlcipahtes: Fundo Municipal de SaOde/Socrctaria dh AsslstSnaa e DesorivoMmenfo Social..
drgSo Gerehciaddr: Secreterte Munk^af de Adminlstra$9o e Rnangas

it

VWETOf
:
„
1.1. p objeto desta Ate 4 o registra dos' prepos dassificados no PregOo SetrSnico n* 009/2022/SRP, oonformo
especificapOes e condlgOes conslantes no Aiioxo I do mesmo instrureente. no qua! estSo contemptedOs o prazo de
exocutfte e a estimaihra das quanfttedes a serem provavelrnente adquMdss ou ufflizadas pda Secreteria de
AdmWstrapSo e Finangas, na medkte das suas nece&sidades e segundo a conventencia do Munlclpio de Laje, e que
a esie terreolntegram, como se (ranscritas.
1.2. 0 prazo de vafidade do Regtefto de PreqOsA de mesesiZfdozi) mesc$*(obs.: reaximode 12 meses,
Computedas neste, as eventuate prorrogaqdesj contedos a partir da data da asslnatura deste Ate, durante o qual os
Bdtentas que tenham os sous pregos regtstrados poderfio ser conVfttedos e ftmar as contrataqOes. obsorvadas «s
oondlgfles fixadas no edital e nas normas periinentes.
12.1. Sendo o prazo de vafidade do Reglstro de Prego inferior a 12 (doze) rneses, sera admltkte a prorrogagSo. da
vigfinda da Ate de Reglstro de Pregos, para completer esle prazo, sempre qua as condos de oontratagSo
conflrwem se mostrando vantejosas para a AdmintstraoSo).
1.3. A(s) contrategfioffies) dertvadas do registro obedecerSo fis condigSes da minute de contrato consterite do Anew
XI deste testnimento, faculteda a substitviQfi o. a criterid da Admintetra^O) por hstramente equtvatente, desde que
prasentes as obndlgOcs do art. 62 da Lei Federal n6.8.666/93.
,
1.4. i vedada a subcontrategSo partial do ob|eto, a associate da oontralada com outran), a cessSo ou transfetentia.
' total ou partial do contrato, bore como a fusfig, tisSo ou tocorporagSo da contrateda, nSo se responsabffizando o
-cbntratanfe por rtehhum ompromtsso assumkJo poraquela com tertefros...
15. Durante seu prazo de vaTdade, as propostes seletiohadas no regtstro de preps ficarSo d dspcslpo da
. AdmWstragAo, para que ofotue as contratapes nas oportunidadcs a quanfldadcs de que necessltar, ate o Smite
estabeletido.
16. A exlsieritia de pregos reg&rados n&o obriga a Administrapo a firmar as corirategtes que deles poderao edvir,
ficando-tte lacuttada a iritizapo de outros metos, respeilada a tegtetepo retalhra 4$ Sdlapes, sendo assogurado so
beneficterfo do registro a preferfintia ere Igualdado de concfipes.
17.0 fbmecedor ou prastedor de servips Oca obrigado a acelter, has mesmas coodpes conslantes neste Ate de
Registro de Prego, os acrasamos ou supresstes nos quantitetivos registradcs. Bmftados s 25% (vtnto a dneo por
centojda quantidade lititeda para cada item registradd.
1.8, As supresstes poderao ser superioras a 25%, desde que haja resuftedo de acqrdo entre oa cortfratentes.
1.9. 0 prazo de ontraga n9o devera uftrapassar 10 (dezj dias Gteh a pertir da soticitepo do CONTRATANTE da
spKdtepo do Setor de Compos da Unldade, EM case de urgSndas informados na Ordem de Fomedmento. o prazo
sera reduado a 05 (tinco) dias Crtets ’

2‘OPREQO
2.1. Os fx^ossAo fixes e irreajust^vels durante o transcurao do prazo de 12 meses da date de a'prasente^o da
proposte, apds o W c e a concessSo de raajbstamento, sera leha medfante a apfica$ab do INPC/IBGE.
5
2.2. A revisSo de pra^os regislrados em Ata podete ser rsafizada a pedldo do benefcferlo do regtsto, ou por Wdativa
da Admhtstragdo, nos tetmos do Decrete Federal n* 7892/13, era decorrdnda de fsto quo efevo os pre^os dos
Servins ou bens reg&rados. ou de eventual redu^fio daqueles prafcados no ncrcado. devendo o 6rg3o gerendsdor
da Ate pnxnovef as necessdrias modlficatfes, compondo novo quadra de praxes e (fispoffofizandoo no site ofidal.
2.3. A altera^do ou ravlsao de praxes registrados em Ate rteo Irnplca em revisSo dos praps dos contratos decorrentes
do respective Reglstro de Preps.
2.4.0 requerimento de ravis&o de preps devera ser frmutedo pete benefcterio do regtstro no prazo mAxfrrxj de urn
ano a partfr do fate que a ensejou, sob pens de docadAncte, ere consonfinda core o art. 211 da Lei Federal n*
10:406/02.

3-P QR S T U V QU QW AS
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3.1. Cano
celebra$5o do contrato ou instrumento equtaleffle, $ Itate devert manter, durante Iodo
opra»flevaMafe(foRegistrodePrewM^
q«( nos lennos da legtela^&o vigente, n&o serto contratados fomecedores ou prestadores de sendee oue nao
estejam com documenta#© regular.
M
3.2.0 fomecedor sert convocacfo para assfnatura do confrato ou hstrumenio oqulvatante no prazo do ati 03 Orts)
diasite&confado da data (forecebimento da convoca#o.
-•
3.3. Na Npdtaso do fomecedor convocado nSo asstai' o termode contrato, ou nao aceW ou retirar o instrumento
eqiwatente, no prazo e nas condi#es estabefecidas* a Admlni$tra#o podert convocar os demals Botanies oue
tenham os sous pre?os regfstrados. obedecendo a orttem do dassificatfo, e proper a contrate#o do fomedmento
dos materials ou dos sen4#s registrados polos pre$os apresenlados pelo prindro colocado.
3.< Na l^idtese dos demals IfcHantes nfio acenarem a contata#o pelos promos apresentados pdo primefro colocado
a Admlnistraffio podert contratar os demals Hdtantes. respeitada a odem de classifies#© pdo preco por dos
aprwentados. desde que os mesmos sejam corpatlvels oom a media de mercado, o que devert set COmprovado
nos autos.
3.5. A stssinatura do cbntiato ou do tnstrumento equNatente devert ser reafizada peto representante ledal da emoresa
(Xi mandartrlo com podetes expresses.
3/;
em docorrtnda do Registro de Pregos estao sufeltos £s regras prevfctas ns lei Federal
rr 8.666/93, Inclusive quanto aos prazos de Mgtoda..
3.7. A conirateda Heart obrigada a aceRar nas mesmas cdndip&es contratuais, aertsdmos ou supressOes quo se
teem no objeto, de art 25% (vinte e clnco por cento) da quantWado IWtada para ceda Rem reglstrado
3J. As supressOes poderto ser superiores a 25%, cksde que haja resuttado de acordo entre os contratanlss.

I
f

•4. DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO.
4.1. Os pagamentoB devklos 3 Cqntratada serto efetuados atrairts de brdem bantrtria ou er6cfito em cotta currente
ate o 30° (trigHmo) dla, corrtado da data da apresenta#o da fatura. apds conduldo o racebimento (hfinlthro em
consonfinda com o disposto no art. 5° e art. 40 da Let Federal n* 8.666/93.
4.2. A(s) nota(s) fisca!(is)/fatura(s) somente devert(ao) ser apresentada(s) para pagamento apfc a oondusfio da
^^^cebIrftent0 deflnfthw' Indlcativo da sa!isfa#o pert Cdntratada de todas as obr^aptes pertinentes ao objeto

♦

4.3. Alnda que a note fiscaWatura seja apresentada antes do prazo definidopara raceWmento definitivo, o prazo para
pagamento somente llu'rt apds o efeGvo atesto do receblmento definite.
4X. 0 CONTRATANTE descontart da fatura mensal o valor correspondente fts fates ou airasos ho cumwimento da
obnga#o. com base no vglor do prepo vlgenfe.
5.5. A{s) nota(s) fiscalps)/fetura(s) devertfao) estar ecompanhadas da docurnenta#o probartria pertnehte.- reiatNa
ao rocothlntento dos knpostos reladonados oom a obrigagfio.
. 4.6. Em havendo elguma pendfintia Impcditiva do pagamento, a exemplode erro na apresentefBoda note tecal/fatura
*0ii dos documents pertinentes B contrata#o, ou. alnda. crcunstencia quo Impeca a llqulda#o da despesa. como
cfcrigatfes financetes pendentes, d&cotrentes de penafidade imposta ou IriadimpMncta. o pagamento ficart
sobrestedo st6 que a Contrateda provMende as medWas saneadoras. Neste hfpdtese, o pram para pagamento
Inldar-se^ apds a comprova#o da regutarizagSp da situa#o. teo acarreterido qualqu&r 6ws pare o Contretente.
4.7. As situaqtes previstas na tegisla#o especlfica su)eterrse*3o & emissSo de note fiscal eletrtnica.
^46. A atuafaa#o moneteria dos pagarn&mos devidos pete Admtni$tre#o. em case do mora, sort catateda
conskterando a data do vendmen’o da obrlga#o e do seu efefivo pagamento. de acordo com a vsriacSo do INPC do
IBGE pro rate tempore.4.9. Nas compras para entrega Imediata. assim ontendldas equetes com prazo de enfraga ate 30 (trinta) dias comedos
pa data da colebra#o do ajuste, sert dispensada a atua&8#o finarcelra corraspondente ao periodo compreendido
entre as dates do adlmplemento e a prevtsta para o pagamento. desde quo nOo superior e qulroe dies em
confatmldade com o § 4‘. do art. 40 da Lei Federal na 8.666/93.

I

I

5 - A MANUTENQ AO DAS CONDIQdES DA PROPOSTA - REAJUSTAMENTO E REVISAO
6.1. Esla Ate de Regfetro de Prefos podert sofror eteratfes, obedoddas es dlsposWes prevfetes no ert. 143 da Ld
Federal ne 8.666/93.
52. A revistede pre$os reglstrados em Ate podert ser reafeada a podldo do beneflcterta do regfetro. ou por infcfetiva
do Munfclplo de Leje. em decorrtncte de eventual redu#o daqueles pratfcados nomercado, ou de lato que eteve os
pre#s dos servigos ou here registrados, devendo o OrgSo gerendador da Ate promover as necessBrias nxxfifcacOes
compondo novo quadro de pregos e drsponfbUizando-o no site ofidai.
gii^o^d0 Prt5° feS'S,r3d0' por m0{iv° EupefVenlente' tonwe suporior ao prafcado no meresdo o OrgSo
I

a) cowocar o fomecedor vfcando a negocte#o para a redu#o de preqos e aua adequa#o ao pralicado pefonfercado;

/< 7)

/
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b) fltertJ o faneceSor do compromisso assumido, na hlpdtese em que resullar frustrate a tegodaqSo:
cj convocar os deftwts fomecedores wsancfo tgual oportunldade de negodagflo.
....
5A Quando o pte$o de nwrcado tomat-se superior aos pre$os regfctrados e o fomecedor. rnedtefite reqveririiento
devWamenfe com'provado, n5o puder cumprir o compromlsso. o 6rg§o gerendador poderfi:.
a) liberar o fomecedor do compromlsso assumfcio. sem apHca^So de penaBdede, se c&rifirmado a veraddade dos
md'fvos e comprovantfis opresontedos, na hipdlese da comunica^So ocorrer antes do petfido de fomedmento;
b) convocat os demals fomecedores vfcando iguai oportunidade de negoda^o.
5.5. N3o havendo &dto nas negocfetfes. o drgSo gerendador deveri proceder h suspense do fem da Ate de
Reglslro de Pre$os, adotendo as medidas cablvels para obtenqSo da contfate^o mals vantajosa.
5.6. Os ptepos registrados. quando sujeitos a controle ofidal. poderSo sef revfctos nos termos e prazos Tocados pete
draSo conVolador.
5.7. A revisSo de promos registrados em Ata nSo Impfica em revisSo dos pr^os dos contralos decotfentes de
respectrva iwtaoSo, a qual depended de requerimento formal do contretado e de comprova$5o do Impacto que gerou
o eventual desequfflbrio econdmico»financed.
5.6. Em nenhuma hjpdtese serttoregtetrafospre^osquese epresentemsupeiioresads de mercado,

I

6 - POSSIBIUDADE DE ADESAd A ATA DE REG1STRO DE PREQOS

6.t Pbderfi uffltair-se da Ata de Registry dePregos, ainda. qualquer firgfio ou entidade da Administrai^o que nSo
tenha participadodo certeme. mediants ptevia ananda do fogSogerencfedor {Secretaria Municipal de AdmtnlstragSo
e Rnangas). desde que devKamente jusifficeda a vantegem e respeitedas, no que couber. as cond>0es e as regrss
Gs'abelecWas no Decreto n° 7892/2001, e ha Lei nt 6.666/93.

1
I

I

6 2. Ceberh eb'fomededor beneficterio da Ate de Registrb de Freges, observadas as condi^es nela estebdeddas.
optar pela aceltegfio ou ngo do'fomedmento. desde que este fomedmento nAo prejudlque as obdgagOes
enteriorrnente assumidss.
6 3 As aquistgOes ou coatraiagdes edidonais a que se refere este Kem n5o poderSo exceder, por OrgSo ou entidade,
a cem por cento dos quantitativos dos itens do instremento convocatdrio e registrados na ala de reglsiro de pregos.

6.4. As adeSBes A ata de reglstro de pregos sad ilmitedas, na totalidade, ad qufntuplo do quantfiativo de cada item
ireglstrado ne ata do registro de pregos para o 6rg3o gerendador Secreteria Municipal de Adrrinislragao e Rnangas)
epfgao partidpante (Secretaria de AdmfnlstragAo e Fteangasl, Independente do nOmero de PrgSos nao partidpantes
que eventualmente aderirem.

6.5. Ao digSo nSo partldparte que aderir 6 presente ate competem os atos relativos d dforanga do cunforimertto peto
fonecedor das obrigagfies contratualmente assurrtdas e a apBca^o. observada e ampla defesa e o oonlmditerio. de
eventuals penafidades deconentes do descumprimento do cteusutas contratuals, am reteqao is sues prtprfas
contra te0cs, informs ndo as ocorrSnclas ao 6rg3o gerenciador.

I

I

I

I

7 * DA FISCAUZAQAO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
71 Cornpetite ao Conlratente e ao OrgSo Gerendador do Rogislro de Preqos proceder ao ecompanhamento da
execugSo do contrato, ficando esdareddo que a a^o ou omlssao. total Ou pardal. da fiscalizagSo do Contratarrte ttio
eximirt a Contratada de total responsablMade na execugao do contrato.
7.1.1. CompetifSao Conlratente doRegistro de Freges:
e) enoter, em regfctro pfoprio, as ocorrdndas retalivas A execute do contrato, determhando as prowtencias
necessaries d wxrei^o das falhas ou defeltos obsenrados;
'
b) dar Imedteta denote a seus superiores e ao OrgSo central do conlrcte. acomparihamento e avaliagSo wncera do
contratos e convOnlos, dos inddenfes e ooortMas da execugfio que possam acarretar a teiposIgSo de sangfes ou
e rescisao contratual;
.
. .
tiadoter.juntoaterr^Mproadfinctesite^^
_ a
d) promover. com spresenga da contrateda, a verificagSo da exocugfiojA reafeada, emllindo a competente habSitatfo
paraorecebfowntodepagamentos:
K
.
e) cumprir as direttzes tragadas pelo OrgSo central de oontrole, acompanhamento e avafegSo finarma de contratos
e convOnfos;
,
j
1) fiscaltear a obdgagSo da contrateda de menter. durante toda a execugSo do contrato, em compatiwdaoe com as
obrigagfies assumidas. as condigOes de habtfrtagao e quafifrcagSo extoWas na fldtagfto, tern comedo regular
cumprimento das obrigagtes irabetWstos e prevfoenctertes;
. //

I

I
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wdenar ^^eSata rctkada, de suas dependfindas, de empregados da conVstada, euja permanOnda seja
thconvenfenfe ou quo venha embam^ar ou dfficulter e 800 fiscafaadora, cwrendo. por exctoslva conte da contatada,
quaisquer fruis deorrentes das lets trabafhfetas e previdendSrias, bem como quaJquer outre qve tai fato knponha;
h) sofidtar da Contratada, a qualqyer tempo, a aprescnta^So de documentos relactados com a execuqSo do
.WO receblmento do objeto se dari segundo o disposto no art. 73 da Lei Federal n° 8.666/93, sehdo certo que
esgotacfo o prazo de' venctmento do recetfmento provlsOrlo scm quakjuer manifeslag3o do frg&o du entidade
oontratantfir considerar-se-^ definitjVamente acefto pela Administraqfio o objeto coritratado. para todos os efeilos,
satvo justHicatfva escrtta fundamentada.
73. 0 confratante rejeitare, no todo ou em parte, qualquer ^oposiqSo de fomedmertto em desacordo com as
:esj»cifica$6esdoobjetoda lidtafSo.
1A. 0 fomeaddrse oomprometert a atender com presteza 6s redamaqdes sobre a quafidade e pontuafidaoe do
fomedmento. provWendando sua Imediata corre^o. sem 6nus para d Municlp© de Laje.
73. Em csso de dtvergfinda entre a Nota de Empenbo e a Note FiscaVFatuta ou entre os produtos efetNamente
entregues. o Fomeoodor sera notificado para retira-los imediatamente. sendo a boorrSnda comunlcada a
Coritrtfedoria do Munlcipk). para adpqSo das provktendas cablveis.
81 Constituem aidtos admtelstrativos as condutas previstss nos arts. 90,92,94,95 e 96 da Lei Federal n0 8.666/93,
sujeitando-se os infralores Ss corrinaqtes (egais. espedalmente as defihldas no art. 87 do mesmo diploma, garantida
apravlaeamptadefesaemprocessoadmlnlstrativo.
8.2. A Inexeo^So contraiual, inclusfve por atraso infrstificado na execuQSo do contrato, sujeltera o comrataoo a mwta
de more, que sera graduada de acordo com a gravidade da fnfraqao. obededdos os seguWes limltes mSximos:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumpnmento tote! da obrigapSo. inclusive no de
■ recusa do adjudicaterib em firmar o contrato, denteo de 10 (dez) dias contados da data de sua convocapSo;
*b) 03% (trfis ctedmos por cento) ao dia, ate o.trlg6slmo dta de atraso, sobre o vator da parte do fomedmento ou

I
I

tp3J% (sate ttecimos por c&ntoj sobre o vator da parte do Idmedmentd crti sertiqo nSd real tzado, por cada dia
subsequente aotrigdslmo.
A
• 83. L A multa a que «refere este Hem n9o Impede que a .AdmWstra0o resanda u^ateralmente o contrato eapiique
as demats sa’nctes previstas na tel.
o
833. A mutta, apllcada apds regular processo admWraM sera descoriteda da garantfe do Ctftratado fafioso,
183.3. Se o valor da mufia excedet ao da garantia presteda, ai6m da perda desta, a contrateda respondera pete sua
diferonqa, que sate descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelaAdministra^o ou, ainda, sa for o caso.
oobrada fodiciatmente^
. i
83.4. NSo lendo side prestada garantia. 6 Admlntetragfio se reservao drrefto de desdonterdtfeiamentedo psgamento
de\rido6contratadaovatordequalquermultepofventuratmposte.
.
83.5. As muftas prevtstes neste item n5o tem carater compensatOrio e oseu pagamento nao ewmira a conuateda ds
respo^b^fedeporperdasedatTOsdecoffentesdasinfrajdescomeWas.
8.3. Ser3o punldos com a pens de suspensSo temporarla do direito de cadastrar o Hdtar e impedimento de contratar
com a Admlnfelragto bs qua tocorrerem nos fflcitps.prevlstos no art. 70. da Lei Federal ne 10.520/02 e art. 88, focteo I
8 4 Ser9o punktos com a pena de dedaragSo de inktoneidade para Hater e contratar com a Administrag&o, emjuarito
perdurarem os motives determinantes da punf$fio ou ate que seja promovMa a .reabtlitaqao perante autoridade
competertte para appear a punigSo. os que tncorram nos Hfcitos prevfctos nos hdsos H e 'III do art. 88, art. 92 e
Paragrafo Onfao, art. 93 e art, 96 da Lei n* 8.666/93.
8.5. Para a apllcagSo das penalldades previstas serSo tevados em conta a natureza e a gravidade da faRa. os prejuizcs
dete advindos para a Admlnlstrapao Publtea e a reinddSnda na pteflea do ato.
8.6.0 regfctro de preco do fomecedor ou do prestedor de serv^os patera ser cancdado, sem prejuizo das sanpes
previslas na Lei Federal n0 8.666/93, garantida pravla e ampte delesa, no prazo de 05 (dneo) dtes uteis a ranter da
data do recebimento da notifica^o, quando:
.
a) nSo-forem cumpridas as exigences contidas ho Edltal ou na Ate de Registro de Preqos;
t
b) tojustifeadamente, o fomecedor ou preslador de seMp debar de firmar o contrato decorrente do Regfctro de
c) o fomecedor ou prestedor de served der causa 8 resdsfio admintstrativa de rahtrato, decorrente do Registro de
Precos, por urn dos motives elencados nos heisos de III a XII do art. 78 da Lei n° 8.666/93.
h i1
9 - DA RESCISAO -

V

J
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9.1. A hexecugdo. total ou parch*! do contato ensejart a sua resdsto. com as cbnsequ&rcias contratush o as
prwfcfas na Lei Fedora! n'B.666/93.
9:2. A resc&o poderd ser deteminada poreto uriateral e escrito do oontrotente nos cssos enumerados nos hdsos
I a XV, XX e XXI do art. 78 da Lei Federal n6 8.668/93.
9.3. Ouando a resdsSo ocorrar com base nos indsos I e XVI a XX do art 78 da Lei federal n4 B.666/93.,' sem que
haja culpa da coniraUda, sefd esta rassarddo dos prejvtzoa regularmente amprovadas que houver sofrtdo, na forma
do art. 79 do mesmo diploma.
9.4. Em consonSoGa com o art. 15 da Lei Federal n* 8.666/93, o registro poderi e S U cancelsdo per tnldoneidade
superveniente ou comportamenfo irregular do beneficISho, ou, alnda, no case de substantial alterapao das condlgtos
domercado.
,
t
9.5. Os praxes reghtrados poderao ser suspenses temporaflamente ou cancelados pela Admlntstre^o quando se
tomarem superiors aos pratlcados no mercado; b)- por raztes de intaresse pubSco, davidamenta fundamentadas.
95.1. A comunicagao do cancetamento do pre$o regtetrado do fomecedor ou pfestador de seragos, nas hipdieses
previstas neste hern sera feita por escnlo, funtando-se o comprovante nos autos que deram origem ao Regtetro de
Pre$os.
.
95.2. Na hipdt&se provlsfa no inciso I do Item 18.5, antes da suspens&O ou cancetemento, a Admtebbagfto poderft
procadOT 8 negodagdo com o fomecedor ou prestador de sandgos, visando b revi&o para a redupSo do preco
registrado a fan de compatibffiz84o oom Os pfatieados no mercado. ‘
' 9.5,3. No caso de e S U ignorado ou incerto oendOTepo dofomecedor ou prestadprde servl^o, a comuhicafSb sera feita
mediante publica^o no Otario bfcial do Munlclplo, conskferando canceiado o prepo regtstrado a partir da date da
pubHcapSo.
9.6. O fomecedor ou o prestaddr de sew$os podera soficiter o cancelamento do prego regfctrado. mediante
justrffcathra esertta. por mofivo juste decorrente de fato supervenlente e aoelto pete AdmWstragSo, quo comprove a
impo^lbtlidade temporaria ou definltiva de cumprir as exigdodas deste tastrumentoconvocaterto.
9.7. A Contratarrtc nfio ooderf suspender o fomedmento enouanto osfivor acuardando pronundameritO-OU
doclsdo sqbte roajustemonto ou revi&So sob ptna da lhe ter Imoutada Tnutta de 25t(dol8Mrcento)-do_yalof
osUmado do fomeelmento, «m orelufeo da aoltcacSo de outras penelldades admlnlstrativaso/ouJudxlais.
10 - VINCULA$AO AO EDITAL DE UCITAQAO
10.1. Integra a presente Ate, como so nete estlvessem irenscritas, os cteusufas e condlgfies estabeleddas no processo
Rdtefdno reterido no preSmbulo eonstartte do Edital e nos saus enexos.
11-FORO
’• * '
r
1 LI. As partes elegem o Fora da Ckfade de Laje, Estado da Bahia, que prevatecera sobre qualquer outro. por mate
prMegfodo que seja, para dirimk quafcquer dOvidas oriundas do presente contralb..
J
* t, por esterem asslm Justes e contratados, firmam o presente contrato om 03 (trfis) vias 'de'lgual teor e forma na
presence das tostenxmhas quo subscrevem. depots de lido e achado conformed

I

I

I

Laj^Ba.OI feW^mbrodeW.

PREFETTUR^MUNICIPAL DE LAJE
Kledson p|a|to Mota

PraWWiWpal

SOMARTNDUSTRIA E COMERCIO
CNPJ 32.237.610/0001-08
#
Representante legal: Marcfo Angelo Batista,
IdenMatfe n° MG 7.327.71:0 Cf^n° 958.453.646-04

1

I

TESTEMUNHAS:

NOME:
:CPF:_

NOME:

R `\ :_

mwCTw

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

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

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

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

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

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

4. DAS CONDIQ0ES DE PAGAMENTO
4.1. Os pagamentos devidos d Contratada sertio efetuados atravSs de ordem banc^ria ou cr6dito em conta corrente, at6 o
30° (trigSsimo) dia, contado da data da apresentagfio da fatura, apds conclufdo o recebimento definitivo, em consonSncia
com o disposto no art. 5° e art. 40 da Lei Federal n° 8.666/93.
4.2. A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) somente deverS(ao) ser apresentada(s) para pagamento apds a conclus§o da etapa do
recebimento definitive, indicative da satisfagSo pela Contratada de todas as obrigagSes pertinentes ao objeto contratado.
4.3. Ainda que a nota fiscal/fatura seja apresentada antes do prazo definido para recebimento definitive, o prazo para
pagamento somente fluird apds o efetivo atesto do recebimento definitivo.
4.4. O CONTRATANTE descontard da fatura mensal o valor correspondente ds faltas ou atrasos no cumprimento da
obrigagdo, com base no valor do prego vigente.
5.5. A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) deverd(ao) estar acompanhadas da documentagdo probatdria pertinente, relative ao
recolhimento dos impostos relacionados com a obrigagdo.
4.6. Em havendo alguma penddneia impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na apresentagdo da nota fiscal/fatura ou
dos documentos pertinentes d contratagdo, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, come obrigagdes
financeiras pendentes, decorrentes de penalidade imposta ou inadimpldncia, o pagamento ficard sobrestado atd que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-d apds a comprovagdo
da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer onus para o Contratante.
4.7. As situagoes previstas na legislagdo especifica sujeitar-se-do d emissao de nota fiscal eletrfinica.
4.8. A atualizagdo monetdria dos pagamentos devidos pela Administragdo, em caso de mora, serd calculada considerando
a data do vencimento da obrigagdo e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variagdo do INPC do IBGE pro rata
tempore.
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4.9. Nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega atd 30 (trinta) dias contados da
data da celebraggo do ajuste, serg dispensada a atualizaggo financeira correspondente ao periodo compreendido entre as
datas do adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que ngo superior a quinze dias, em conformidade com o §
4°. do art. 40 da Lei Federal n° 8.666/93.
5 - A MANUTENQAO DAS CONDIQOES DA PROPOSTA - REAJUSTAMENTO E REVISAO
5.1. Esta Ata de Registro de Pregos poderS sofrer alteragfies, obedecidas as disposigOes previstas no art. 143 da Lei
Federal n° 8.666/93.
5.2. A revisdo de pregos registrados em Ata poderg ser realizada a pedido do beneficigrio do registro, ou por iniciath/a do
Municipio de Laje, em decorrencia de eventual redugao daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve os pregos
dos servigos ou bens registrados, devendo o 6rgSo gerenciador da Ata promover as necessgrias modificagdes, compondo
novo quadro de pregos e disponibilizando-o no site oficial.
5.3. Quando o prego registrado, por motivo superveniente, tomar-se superior ao praticado no mercado o 6rgao gerenciador
deverg:
a) convocar o fomecedor visando a negociaggo para a redugSo de pregos e sua adequaggo ao praticado pelo mercado;
b) liberar o fomecedor do compromisso assumido, na hipbtese em que resultar frustrada a negociaggo;
c) convocar os demais fomecedores visando igual oportunidade de negociaggo.
5.4. Quando o prego de mercado tomar*se superior aos pregos registrados e o fomecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, ngo puder cumprir o compromisso, o drggo gerenciador poderg:
a) liberar o fomecedor do compromisso assumido, sem aplicaggo de penalidade, se confirmado a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados, na hipdtese da comunicaggo ocorrer antes do pedido de fomecimento;
b) convocar os demais fomecedores visando igual oportunidade de negociaggo.
5.5. Ngo havendo gxito nas negociagfies, o drggo gerenciador deverg proceder g suspensgo do item da Ata de Registro de
Pregos, adotando as medidas cablveis para obtenggo da contrataggo mais vantajosa.
5.6. Os pregos registrados, quando sujeitos a controls oficial, poderao ser revistos nos termos e prazos fixados pelo drggo
controlador.
5.7. A revisgo de pregos registrados em Ata ngo implica em revisgo dos pregos dos contratos decorrentes de respectiva
licitaggo, a qual dependerg de requerimento formal do contratado e de comprovaggo do impacto que gerou o eventual
desequilibrio econdmico - financeiro.
5.8. Em nenhuma hipdtese sergo registrados pregos que se apresentem superiores aos de mercado.

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

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

9- DA RESCISAO
9.1. A inexecugfio, total ou parcial do contrato ensejarS a sua rescisSo, com as consequSncias contratuais e as previstas na
Lei Federal n0 8.666/93.
9.2. A rescisSo poderd ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos enumerados nos incisos I a
XV, XX e XXI do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93.
9.3. Quando a rescisSo ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93., sem que haja
culpa da contratada, serS esta ressarcido dos prejulzos regularmente comprovados que houver sofrido, na forma do art. 7£
do mesmo diploma.
9.4. Em consonSncia com o art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, o registro poderS ser cancelado por inidoneidade
superveniente ou comportamento irregular do benefictario, ou, ainda, no caso de substancial alteragSo das condigbes de
mercado.
9.5. Os pregos registrados poderjfo ser suspenses temporariamente ou cancelados pela AdministragSo quando se tomarem
superiores aos praticados no mercado; b)- por razoes de interesse publico, devidamente fundamentadas.
9.5.1. A comunicagbo do cancelamento do prego registrado do fomecedor ou prestador de servigos, nas hipdteses
previstas neste item serS feita por escrito, juntando-se o comprovante nos autos que deram origem ao Registro de Pregos.
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9.5.2. Na hipdtese prevista no inciso I do item 18.5, antes da suspensao ou cancelamento, a AdministraQao poderS
proceder £ negociagao com o fomecedor ou prestador de servigos, visando £ revisao para a redugao do prego registrado a
firn de compatibiliz£-lo com os praticados no mercado.
9.5.3. No caso de ser ignorado ou incerto o enderego do fomecedor ou prestador de servigo, a comunicagao seii feita
mediante publicagSo no Diorio Oficial do Municlpio, considerando cancelado o prego registrado a partir da data da
publicagao.
9.6. O fomecedor ou o prestador de servigos poderS solicitar o cancelamento do prego registrado, mediante justificativa
escrita, por motive justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administragao, que comprove a impossibilidade
temporSria ou definitiva de cumprir as exigSncias deste instrumento convocatbrio.
9.7. A Contratante nao podera suspender o fomecimento enquanto estiver aquardando pronunciamento ou decisao
sobre reajustamento ou revisao sob pena de lhe ser imputada multa de 2% (dois por cento) do valor estimado do
fomecimento, sem preiuizo da aplicacao de outras penalidades administrativas e/ou judicials.

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

c
PREFEITIURAHSi 5 CIPAL DE LAJE
KledsoDL lu ule_Mota
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GS SERVICE COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI
Representante legal: Sr. Gilson Soares Pereira
Cl: 422328138 SSP-BA e CPF n° 420.418.055-87
Instrumento de outorga de poderes: contrato social
TESTEMUNHAS:

NOME:.
CPF:_!

NOME:
CPF:

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

Aos oito dias do m§s de Novembro de dois mil e vinte e dois, de um lado O MUNICiPIO DE LAJE, pessoa
jurfdica de direito interne, inscrito no CNPJ sob o n° 13.825.492/0001-04, com sede na Praga Raimundo
Jose de Almeida n0 01, Municipio de Laje - BA, conjuntamente, por seu Gestor, Prefeito KLEDSON
DUARTE MOTA, Brasileiro, Casado, Enfermeiro, portador do CPF (MF) n° 818.891.945-49 , doravante
denominado Contratante em face da classificagao das propostas apresentadas na respectiva licitagao com
a finalidade de selecionar propostas para o registro de pregos para o fomecimento future e eventual de
materials permanentes, com a finalidade de suprir as necessidades das diversas secretarias do
Municipio de Laje, por deliberagao da Pregoeira devidamente publicada e homologada no Diorio Oficial
do Municipio de Lajedo dia 27/10/2022 resolve registrar o(s) preQo(s) da(s) empresa(s) classificada(s)
abaixo, respeitadas as disposigOes das Leis Federais n°. 8.666/93 e 10.520/02, consoante as cldusulas e
condigOes do Edital Pregao Eletronico n° 021/2022/SRP e seus anexos e nas propostas classificadas,
partes integrantes deste instrumento, independente de transcrigoes, e mediante as cteusulas enunciadas a
seguir.
FORNECEDORIS)
OFFICE DO BRASIL IMPORTAQAO E EXPORTAQAO LTDA, com sede na Rua Vicente Soares Costa,
n0132-A, Jardim Primavera Sao Paulo- SP, Cep:02755-000, representada neste ato por seu representante
legal, Sr. Ricardo Santos Oliveira, portador da identidade n° 46.431.182 SSP-SP e CPF n° 365.79951885 CNPJ:11.094.173/0001 -32 para o seguinte lote:

Lote :1

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

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

-aw
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1-OBJETO
1.1. 0 objeto desta Ata 6 o registro dos pregos classificados no PregSo Eletrdnico n° 021/2022/SRP,
conforme especificaQSes e condigdes constantes no Anexo I do mesmo instrumento, no qual est3o
contemplados o prazo de execugSo e a estimativa das quantidades a serem provavelmente adquiridas ou
utilizadas pela Secretaria Municipals de Laje, na medida das suas necessidades e segundo a conveniSncia
do Municipio de Laje, e que a este termo integram, como se transcritas.
1.2.0 prazo de validade do Registro de Pregosd de 12meses,contadosapartirdadatadaassinatura
desta Ata, durante o qual os licitantes que tenham os seus pregos registrados poderSo ser convidados a
firmar as contratagdes, observadas as condigdes fixadas no edital e nas normas pertinentes.
1.2.1. Sendo o prazo de validade do Registro de Prego inferior a 12 (doze) meses, ser£ admitida a
prorrogagdo da vigdncia da Ata de Registro de Pregos, para completar este prazo, sempre que as condigdes
de contratagdo continuarem se mostrando vantajosas para a Administragdo).
1.3. A(s) contratagao(des) derivadas do registro obedecerao ds condigdes da minuta de contrato constante
do Anexo XI deste Instrumento, facultada a substituigdo, a critdrio da Administragdo, por instrumento
equivalente, desde que presentes as condigdes do art. 62 da Lei Federal n°. 8.666/93.
1.4. £ vedada a subcontratagdo parcial do objeto, a assodagdo da contratada com outrem, a cessdo ou
transferdncia, total ou parcial do contrato, bem como a fusao, cisao ou incorporagdo da contratada, nao se
responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
1.5. Durante seu prazo de validade, as propostas seledonadas no registro de pregos ficardo d disposigdo
da Administragdo, para que efetue as contratagdes nas oportunidades e quantidades de que necessitar,
at6 o limite estabelecido.
1.6. A existdnda de pregos registrados nao obriga a Administragdo a firmar as contratagdes que deles
poderdo advir, ficando4he facultada a utilizagao de outros meios, respeitada a legislagao relativa ds
lidtagdes, sendo assegurado ao beneficidrio do registro a preferdnda em igualdade de condigdes.
1.7.0 fomecedor ou prestador de servigos fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes constantes nesta
Ata de Registro de Prego, os acrdsdmos ou supressdes nos quantitativos registrados, limitados a 25%
(vinte e cinco por cento)da quantidade licitada para cada item registrado.
1.8. As supressdes poderdo ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os
contratantes.
1.9. 0 prazo de entrega n§o deveri uitrapassar 15 (quinze) dias uteis a partir da solicitagSo do
CONTRATANTE da sdidtagSo do Setor de Compras da Unidade. EM caso de urgdncias informados na
Ordem de Fomecimento, o prazo serd reduzido a 05 (cinco) dias uteis.
2-OPREQO
2.1. Os pregos sdo fixes e irreajust^veis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data de
apresentagdo da proposta, ap6s o que a concessao de reajustamento, ser& feita mediants a aplicagdo do
INPC/IBGE.
2.2. A revisSo de pregos registrados em Ata poderS ser realizada a pedido do beneficidrio do registro, ou
por iniciativa da Administragfio, nos termos do Decreto Federal n° 7892/13, em decorrSncia de fato que
eleve os pregos dos servigos ou bens registrados, ou de eventual redugao daqueles praticados no mercado,
devendo o 6rg§o gerenciador da Ata promover as necessaries modificagfies, compondo novo quadro de
pregos e disponibilizando-o no site official.
2.3. A alteragao ou revisao de pregos registrados em Ata nao implied em revisao dos pregos dos contratos
decorrentes do respectivo Registro de Pregos.
2.4. 0 requerimento de revisSo de pregos deverd ser formulado pelo beneficidrio do registro no prazo
mdximo de um ano a partir do fato que a ensejou, sob pena de decad&ncia, em consondncia com o art. 211
da Lei Federal n° 10.406/02.
RICARDO SANTOS
OL(VEIRA365799<'oufflRfcMs»witts
eiooc
31003
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3 - DA CONTRATAQAO
3.1. Como condigao para celebragdo do contrato ou instrumento equivalente, o licitante deverd manter,
durante todo o prazo de validade do Registro de Pregos, todas as condigdes de habilitagdo exigidas na
licitagdo, ficando esdarecido que, nos termos da legislagdo vigente, ndo serdo contratados fomecedores
ou prestadores de servigo que ndo estejam com documentagdo regular.
3.2.0 fomecedor serd convocado para assinatura do contrato ou instrumento equivalente no prazo de ate
03 (trds) dias uteis, contado da data do recebimento da convocagdo.
3.3. Na hipdtese do fornecedor convocado ndo assinar o termo de contrato, ou ndo aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, no prazo e nas condigdes estabelecidas, a Administragdo poderd convocar os
demals lidtantes que tenham os seus pregos registrados, obedecendo a ordem de dassificagdo, e propor
a contratagdo do fomecimento dos materiais ou dos servigos registrados pelos pregos apresentados pelo
primeiro colocado.
3.4. Na hipdtese dos demais lidtantes nao aceitarem a contratagdo pelos pregos apresentados pelo
primeiro colocado, a Administragdo poderd contratar os demais lidtantes, respeitada a ordem de
dassificagdo, pelo prego por eles apresentados, desde que os mesmos sejam compatlveis com a mddia
de mercado, o que deverd ser comprovado nos autos.
3.5. A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente deverd ser realizada pelo representante legal
da empresa ou mandatdrio com poderes expresses.
3.6. Os contratos celebrados em decorrdncia do Registro de Pregos estao sujeitos ds regras previstas na
Lei Federal n° 8.666/93, inclusive quanto aos prazos de vigdneia.
3.7. A contratada ficard obrigada a aceitar nas mesmas condigdes contratuais, acrdscimos ou supressdes
que se fizerem no objeto, de ate 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada item
registrado
3.8. As supressdes poderao ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os
contratantes.
4. DAS CONDIQ0ES DE PAGAMENTO
4.1. Os pagamentos devidos d Contratada ser§o efetuados atravds de ordem banc^ria ou cr6dito em conta
corrente, ate o 30° (trigSsimo) dia, contado da data da apresenta^o da fatura, apds concluldo o
recebimento definitive, em consortencia com o disposto no art. 5° e art. 40 da Lei Federal n° 8.666/93.
4.2. A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) somente deverS(ao) ser apresentada(s) para pagamento ap6s a
conclusSo da etapa do recebimento definitive, indicative da satisfagSo pela Contratada de todas as
obrigagdes pertinentes ao objeto contratado.
4.3. Ainda que a nota fiscal/fatura seja apresentada antes do prazo definido para recebimento definitive, o
prazo para pagamento somente fluite apds o efetivo atesto do recebimento definitive.
4.4. 0 CONTRATANTE descontarS da fatura mensal o valor correspondente ds faltas ou atrasos no
cumprimento da obrigagdo, com base no valor do prego vigente.
5.5. A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) deverd(ao) estar acompanhadas da documentagdo probatdria
pertinente, relative ao recolhimento dos impostos reladonados com a obrigagdo.
4.6. Em havendo alguma penddneia impeditiva do pagamento. a exemplo de erro na apresentagdo da nota
fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes d contratagdo, ou, ainda, circunstencia que impega a liquidagdo
da despesa, como obrigagdes financeiras pendentes, decorrentes de penalidade imposta ou inadimptencia,
o pagamento ficard sobrestado ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese,
o prazo para pagamento iniciar-se-d apds a comprovagao da regularizagao da situagao, nao acarretando
qualquer Onus para o Contratante.
4.7. As situagfies previstas na legislagdo especlfica sujeitar-se-do d emissdo de nota fiscal eletrdnica.
4.8. A atualizagdo monetdria dos pagamentos devidos pela Administragdo, em caso de mora, serd
calculada considerando a data do vencimento da obrigagao e do seu efetivo pagamento, de acordo com a
variagdo do INPC do IBGE pro rata tempore.
RICARDO
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4.9. Nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega atb 30 (trinta)
dias contados da data da celebragao do ajuste, serb dispensada a atualizagbo financeira correspondente
ao periodo compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que nbo
superior a quinze dias, em conformidade com o § 4°. do art. 40 da Lei Federal n° 8.666/93.

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

6.1. Poderd utilizar-se da Ata de Registro de Pregos, ainda, qualquer 6rgao ou entidade da AdministragSo
que n§o tenha participado do certame, mediante prdvia anudncia do 6rgSo gerenciador (Secretaria
Municipal de AdministragSo e Finangas), desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no
que couber, as condigOes e as regras estabelecidas no Decreto n° 7892/2001, e na Lei n° 8.666/93.
6.2. Caberd ao fomecedor beneficidrio da Ata de Registro de Pregos, observadas as condigbes nela
estabelecidas, optar pela aceitagbo ou nbo do fornecimento, desde que este fornecimento n§o prejudique
as obrigagbes anteriormente assumidas.
6.3. As aquisi$6es ou contrata^des adicionais a que se refere este item n§o poderSo exceder, por 6rg3o ou
■entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatdrio e registrados na ata de
registro de pregos.
RICARDO
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6.4. As adesOes d ata de registro de pregos sdo limitadas, na totalidade, ao quintuple do quantitative de
cada item registrado na ata de registro de pregos para o 6rgdo gerenciador Secretaria Municipal de
Administragdo e Finangas) e drgdos participantes (Secretaria de Administragdo e Fiangas/ Secretaria de
Esporte/Secretaria de Assistdncia e Desenvolvimento Social/Secretaria de Agricultura e Secretaria de
Servigos Publicos, Obras e Planejamento), independentemente do numero de drgdos ndo participantes
que eventualmente aderirem.
6.5. Ao 6rg3o n§o participante que aderir d presente ata competem os atos relativos £ cobranQa do
cumprimento pelo fornecedor das obrigagdes contratualmente assumidas e a aplica^o, observada a ampla
defesa e o contraditdrio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cldusulas
contratuais, em rela$ao ds suas prdprias contrataQdes, informando as ocorrdncias ao drgao gerenciador.
7 ■ DA FISCALIZAQAO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1. Competird ao Contratante e ao 6rgao Gerenciador do Registro de Prepos proceder ao
acompanhamento da execuQdo do contrato, ficando esclarecido que a a^ao ou omissSo, total ou parcial,
da fiscalizacSo do Contratante ndo eximird d Contratada de total responsabilidade na execute do contrato.
7.1.1. Competird ao Contratante do Registro de Pre$os:
a) anotar, em registro prdprio, as ocorrdndas relativas d execupdo do contrato, determinando as
providdneias necessdrias d corregdo das falhas ou defeitos observados;
b) dar imediata cidncia a seus superiores e ao drgdo central de controle, acompanhamento e avaliagdo
financeira de contratos e convdnios, dos incidentes e ocondncias da execugao que possam acarretar a
imposigdo de sanies ou a rescisao contratual;
c) adotar, junto a terceiros, as providdneias necessdrias para a regularidade da execugdo do contrato;
d) promover, com a presenga da contratada, a verificagdo da execugdo jd realizada, emitindo a competente
habilitagdo para o recebimento de pagamentos;
e) cumprir as diretrizes tragadas pelo drgdo central de controle, acompanhamento e avaliagdo financeira
de contratos e convdnios;
f) fiscalizar a obrigagao da contratada de manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade
com as obrigagdes assumidas, as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, bem como
o regular cumprimento das obrigagdes trabalhistas e previdencidrias;
g) - ordenar a imediata retirada, de suas dependdneias, de empregados da contratada, cuja permandneia
seja inconveniente ou que venha embaragar ou dificu Itar a agdo fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta
da contratada, quaisquer onus decorrentes das leis trabalhistas e previdencidrias, bem como qualquer outra
que tai fato imponha;
h) solidtar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentagdo de documentos relacionados com a execugdo
do contrato.
7.2 0 recebimento do objeto se dard segundo o disposto no art. 73 da Lei Federal n° 8.666/93, sendo certo
que esgotado o prazo de vendmento do recebimento provisdrio sem qualquer manifestagdo do drgdo ou
entidade contratante, considerar-se-d definitivamente aceito pela Adminlstragdo o objeto contratado, para
todos os efeitos, salvo justificafiva escrita fundamentada.
7.3.0 contratante rejeitard, no todo ou em parte, qualquer proposigdo de fornecimento em desacordo com
as especificagdes do objeto da licitagdo.
7.4. 0 fornecedor se comprometerd a atender com presteza ds reclamagfies sobre a qualidade e
pontualidade do fornecimento, providenciando sua imediata corregdo, sem Onus para o Municfpio de Laje.
7.5. Em caso de divergdneia entre a Nota de Empenho e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos
efetivamente entregues, o Fornecedor serd notificado para retird-los imediatamente, sendo a ocorrdncia
comunicada a Controladona do Municlpio, para adogdo das providdneias cablveis.
RICARDO
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8 - DAS PENALIDADES
8.1. Constituem ilicitos administrativos as condutas previstas nos arts. 90,92, 94,95 e 96 da Lei Federal
n° 8.666/93, sujeitando-se os infratores ds cominagfies legals, especialmente as definidas no art. 87 do
mesmo diploma, garantida a prdvia e ampla defesa em processo administrativo.
8.2. A inexecuQdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execuQdo do contrato, sujeitard o
contratado a multa de mora, que serd graduada de acordo com a gravidade da infragao, obedecidos os
seguintes limites mdximos:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive
no de recusa do adjudicatdrio em firmar o contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua
convocagao;
b) 0,3% (tres ddcimos por cento) ao dia, atd o trigdsimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento
ou servigo nao realizado;
c) 0,7% (sete ddcimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nao real izado, por cada
dia subsequente ao trigdsimo.
8.2.1. A multa a que se refere este item ndo impede que a Administragao rescinds unilateralmente o contrato
e aplique as demals sangdes previstas na lei.
8.2.2. A multa, aplicada apds regular processo administrativo, serd descontada da garantia do contratado
faltoso.
8.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, aldm da perda desta, a contratada responded
pela sua diferenga, que serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragao ou,
ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.
8.2.4. Nao tendo sido prestada garantia, & Administragao se reserva o direito de descontar diretamente do
pagamento devido ci contratada o valor de qualquer multa porventura imposts.
8.2.5. As multas previstas neste item nao tern career compensatdrio e o seu pagamento nao eximird a
contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas.
8.3. SerSo punidos com a pena de suspenses temporSria do direito de cadastrar e lidtar e impedimento de
contratar com a Administragao os que incorrerem nos ilicitos previstos no art. 7°. da Lei Federal n° 10.520/02
e art. 88, inciso I da Lei n° 8.666/93.
8.4. Serao punidos com a pena de declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao,
enquanto perdurarem os motives determinantes da punigSo ou at6 que seja promovida a reabilitag§o
perante a autoridade competente para aplicar a punigSo, os que incorram nos ilicitos previstos nos incisos
II e III do art. 88, art. 92 e Paragrafo Unico, art. 93 e art. 96 da Lei n° 8.666/93.
8.5. Para a aplicagSo das penalidades previstas serSo levados em conta a natureza e a gravidade da falta,
os prejulzos dela advindos para a Administragao Publics e a reincid^ncia na prdtica do ato.
8.6.0 registro de prego do fornecedor ou do prestador de servigos poderd ser cancelado, sem prejuizo das
sangoes previstas na Lei Federal n° 8.666/93, garantida prdvia e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias
uteis a contar da data do recebimento da notificagdo, quando:
a) n§o forem cumpridas as exigencias contidas no Edital ou na Ata de Registro de Pregos;
b) injustificadamente, o fornecedor ou prestador de servigo deixar de firmar o contrato decorrente do
Registro de Pregos;
c) o fornecedor ou prestador de servigo der causa a rescisSo administrativa de contrato, decorrente do
Registro de Pregos, por urn dos motives elencados nos incisos de III a XII do art. 78 da Lei n° 8.666/93.
9-DA RESCISAO
9.1. A inexecugSo, total ou partial do contrato ensejarS a sua rescisao, com as consequSncias contratuais
e as previstas na Lei Federal n0 8.666/93.
9.2. A rescisSo poderS ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos enumerados
nos incisos I a XV, XX e XXI do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93.
RICARDO SANTOS ““r1
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9.3. Quando a rescisSo ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93.,
sem Cue haja culpa da contratada, serS esta ressarcido dos prejulzos regularmente comprovados Cue
houver sofrido, na forma do art. 79 do mesmo diploma.
9.4. Em consonSncia com 0 art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, 0 registro poderS ser cancelado por
inidoneidade superveniente ou comportamento irregular do beneficidrio, ou, ainda, no caso de substancial
alteragSo das condi^es do mercado.
9.5. Os pre^os registrados poderSo ser suspenses temporariamente ou cancelados pela AdministragSo
Cuando se tornarem superiores aos praticados no mercado; b)- por razbes de interesse publico,
devidamente fundamentadas.
9.5.1. A comunicaQao do cancelamento do prego registrado do fomecedor ou prestador de services, nas
hipdteses previstas neste item serd feita por escrito, juntando-se 0 comprovante nos autos Cue deram
origem ao Registro de Pregos.
9.5.2. Na hipdtese prevista no inciso I do item 18.5, antes da suspense ou cancelamento, a AdministragSo
poderd proceder £ negociagao com 0 fomecedor ou prestador de services, visando & revisao para a redugao
do prego registrado a firn de compatibilizd-lo com os praticados no mercado.
9.5.3. No caso de ser ignorado ou incerto 0 enderego do fomecedor ou prestador de servigo, a comunicagSo
serd feita mediante publicagSo no Diorio Oficial do Municlpio, considerando cancelado 0 prego registrado a

partir da data da publicagao.
9.6.0 fomecedor ou 0 prestador de servigos poderS solicitar 0 cancelamento do prego registrado, mediante
justificativa escrita, por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela AdministragSo, Cue
comprove a impossibilidade temporSria ou definitiva de cumprir as exigSncias deste instrumento
convocatdrio.
9.7, A Contratante nao poderi suspender 0 fornecimento enCuanto estiver aCuardando
pronunclamento ou declsao sobre reaiustamento ou revisao sob pena de lhe ser Imputada multa de
2% (dots por cento) do valor estlmado do fornecimento. sem preluizo da aplicacao de outras
penalidades administrativas e/ou ludlclais.
10 - VINCULAQAO AO EDITAL DE LICITAQAO
10.1. Integra a presente Ata, como se nele estivessem transcritas, ascldusulas e condigoes estabelecidas
no processo lidtatdrio referido no predmbulo constants do Edital e nos seus anexos.
11-FORO
11.1. As partes elegem 0 Foro da Cidade de Laj e, Estado da Bahia, Cue prevalecerd sobre CualCuer outro,
por mais privilegiado Cue seja, para dirimir CuaisCuer duvidas oriundas do presente contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam 0 presente contrato em 03 (trOs) vias de igual teor e
forma na presenga das testemunhas Cue subscrevem, depois de lido e achado conforme.
Laje, 08 de Novembro de 2022.
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OFFICE DO BRASILJMPgRTACAO E EXPORTAQAO LTDA
Representante legal: Ricardo Santos Oliveira
Cl: 46.431.182 SSP-SP e CPF n° 365.799518-85
Instrumento de outorga de poderes: Contrato Social
TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:
NOME:
CPF:
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EXTRATO DE ADITIVO

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 068/2020.

Contratante: O Município de Laje - Bahia, pessoa jurídica de direito público,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 13.825.492/0001-04, situada à Praça Raimundo
Jose de Almeida nº 01, neste ato representada pelo seu titular Sr. KLEDSON
DUARTE MOTA, Brasileiro, Casado, Enfermeiro, portador do CPF (MF) nº
818.891.945-49 doravante denominado CONTRATANTE.

Contratada:
MULTI.COM
CONSTRUÇÕES
E
MATERIAIS
PARA
CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ.
Sob. nº. 10.173.171/0001-76, Inscrição Estadual nº. 077.705.052, com sede
à Fazenda Areia Amem, BR 420, Zona Rural, Laje – Bahia, CEP 45.490-000,
doravante denominado simplesmente CONTRATADO.

Objeto: Prorrogação pelo período de 180 dias (cento e oitenta dias) do contrato nº
068/2020, firmado com a Empresa MULTI.COM CONSTRUÇÕES E MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ nº. 10.173.171/0001-76, cujo objeto é contratação de empresa para a
execução de pavimentação em paralelepípedo, com drenagem superficial no
Povoado do Cruzeiro do município de Laje – BA, através da Secretaria Municipal
de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, mediante Termo Aditivo ao
contrato nº 068/2020.
Fundamento legal: Art. 57, Parágrafo 1º, Inciso II da Lei nº.8.666/93 e
posteriores alterações.
Vigência: 180 (cento e oitenta) dias

Laje - BA, 24 de maio de 2022
Prefeitura Municipal de Laje
KLEDSON DUARTE MOTA
Prefeito Municipal
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EXTRATO DE DISTRATO DE CONTRATO

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE LAJE
Prefeitura Municipal
EXTRATO DE DISTRATO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Distrato de contrato temporário referente a prestação de serviço, vinculado à Secretaria de
Educação e Cultura, 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.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAJE
PCA RAIMUNDO JOSE DE ALMEIDA - CENTRO

Listagem de Desligados
SECRETARIA......: 11 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO E
CULTURA
CENTRO CUSTO.: <TODOS>

13.825.492/0001-04

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

Período: 09/11/2022
Mat.
Funcionário
Cargo
Secretaria
Data Desl.
Motivo
3029451
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
AGENTE DE SERV.GERAIS T
SECRETARIA MUN DE EDUCACAO E CULTURA
09/11/2022
Rescisão por Término do Contrato a Termo
3029546
DURVALINO RAMOS DE SOUZA
AGENTE DE SERV.GERAIS T
SECRETARIA MUN DE EDUCACAO E CULTURA
09/11/2022
Rescisão por Término do Contrato a Termo

Total: 2

Total de Funcionários.: 2

Certificação Digital: SUXIKOTF-OQZXI4GG-VDTBRMNU-ADJNFIGL
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/laje

Edição 2.863 | Ano 3
10 de novembro de 2022
Página 26

10/11/2022 - 13:16:07

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

Certificação Digital: SUXIKOTF-OQZXI4GG-VDTBRMNU-ADJNFIGL
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/laje

Edição 2.863 | Ano 3
10 de novembro de 2022
Página 27

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE LAJE
Prefeitura Municipal
EXTRATO DE DISTRATO – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS

Distrato de contrato temporário referente a prestação de serviço, vinculados à Secretaria de
Administração e Finanças, 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.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE

Listagem de Desligados

PCA RAIMUNDO JOSE DE ALMEIDA - CENTRO

SECRETARIA......: 10 - SECRETARIA MUN DE ADM E
FINANCAS

13.825.492/0001-04

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

Período: 10/11/2022

REGIME..............: <TODOS>

Mat.
Funcionário
Cargo
Secretaria
Data Desl.
Motivo
3029992
ANTHONY BINGRE DE JESUS
AGENTE DE SERV.GERAIS T
SECRETARIA MUN DE ADM E FINANCAS
10/11/2022
Rescisão por Término do Contrato a Termo
3029993
CARMELIA DA SILVA
AGENTE DE SERV.GERAIS T
SECRETARIA MUN DE ADM E FINANCAS
10/11/2022
Rescisão por Término do Contrato a Termo
3029998
EDNILSON DOS SANTOS
AGENTE DE SERV.GERAIS T
SECRETARIA MUN DE ADM E FINANCAS
10/11/2022
Rescisão por Término do Contrato a Termo
3030003
HELTON DE SANTANA DOS SANTOS
AGENTE DE SERV.GERAIS T
SECRETARIA MUN DE ADM E FINANCAS
10/11/2022
Rescisão por Término do Contrato a Termo
3030006
JEINNY EDUARDA PEREIRA SANTOS
AGENTE DE SERV.GERAIS T
SECRETARIA MUN DE ADM E FINANCAS
10/11/2022
Rescisão por Término do Contrato a Termo
3030010
JOSE CARLOS LINO DOS SANTOS
AGENTE DE SERV.GERAIS T
SECRETARIA MUN DE ADM E FINANCAS
10/11/2022
Rescisão por Término do Contrato a Termo
3030107
JOSE PEREIRA DE SOUZA
AGENTE DE SERV.GERAIS T
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SECRETARIA MUN DE ADM E FINANCAS
10/11/2022
Rescisão por Término do Contrato a Termo
3030015
RAIMUNDO SANTOS DE JESUS
AGENTE DE SERV.GERAIS T
SECRETARIA MUN DE ADM E FINANCAS
10/11/2022
Rescisão por Término do Contrato a Termo

Total: 8

Total de Funcionários.: 8

10/11/2022 - 13:15:24

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

Certificação Digital: SUXIKOTF-OQZXI4GG-VDTBRMNU-ADJNFIGL
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/laje

