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PUBLICAÇÕES

AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022
A PREGOEIRA/PRESIDENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE,
informa que por motivo de interesse público, designa a sessão pública marcada
para o dia 20/09/2022 às 08h:30min para o dia
Data: 26/09/2022
Horário:08h30min, Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. Nº 959824. PREGÃO
ELETRÔNICO SRP nº 022/2022 – Objeto: aquisição futura e eventual de
materiais de limpeza, descartáveis
utensílios de cozinha e aparelhos
para uso doméstico para suprir as necessidades das diversas Secretarias
do Município de Laje, Estado da Bahia, conforme especificações
constantes do edital e seus anexos. O Edital encontra-se disponível no
Portal da Transparência (www.laje.ba.gov.br e no www.licitacoes-e.com.br).
Informações podem ser obtidas pelo e-mail licitacaolaje2017@gmail.com.
Laje, 19 de Setembro de 2022.

Luine da Paixão Arouca Machado - Pregoeira/Presidente.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

V.x SAXIS I.IBKA'i

PREFEITURA
CVIUMICIF’AL DE LAJE

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 003/2022
PREGAO ELETRONICO N° 008/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 605/2021
PROTOCOLO N° 7212/2021

Aos vinte e tr£s dias do mes de Agosto de dois mil e vinte e dois de urn lado O MUNICfPIO DE LAJE, pessoa
jurldica 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, Enfeumeiro, portador do CPF (MF) n0 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 pre^os para o future e eventual fomecimento de produtos de higiene pessoal
e limpeza para reposi^ao nas Creches da Rede Municipal de Educa^ao, por deliberapao da Pregoeira
devidamente publicada e homologada no Diorio Oficial do Municipio de Laje do dia 22/08/2022 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 condigbes do Edital Pregao Eletrbnico n° 008/2022/SRP e
seus anexos e nas propostas classificadas, partes integrantes deste instrumento, independente de
transcrigoes, e mediante as clausulas enunciadas a seguir.
FORNECEDOR(S)
1.
VERDE LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA, com sede na Avenida
Jos6 Lomanto Barbosa Ramos, n° 78 - Bairro Santo Antonio, Mutuipe/BA representada neste ato por seu
representante legal, Sr° Antonio Carlos Teixeira Mota, identidade n° 9967751-29/SSPBA.CPF n° 04.006.985-

29 CNPJ 08.874.112/0001-83 para os seguintes Item (S):
LOTES:

LOTE 01 - BUCHA DE BANHO
ITEM

ESPECIFICAQAO

1.

UND

QTD

V.
M.UNI
T.

UND

500

R$
2,48

BUCHA DE BANHO (ESPUMA)BUCHA DE BANHO (ESPUMA)

V.
M.TOTA
L
RS
1.240,00

PORUS
R$
1.240,00

TOTAL DO LOTE 01: R$
LOTE 02 - CAPA DE COLCHAO
ESPECIFICAQAO

ITEM

MARCA

UND

QTD

V.
M.UNI
T.

V.
M.TOTA
L

MARCA
MASTER

1.
UND

100

R$
53,20

CAPA DE COLCHAO SOLTEIRO IMPERMEAVEL COM ZIPER.

COMFO
RT

RS
5.320,00

TOTAL DO LOTE 02: R$

Prefeitura Municipal de Laje - Pra?a Raimundo Jose de Almeida,

R$
5.320,00

01 - Centro

Tel.: 75 35622112
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LOTE 04 - CREME DENTAL E ESCOVA
UNO

ESPECIF1CAQAO

ITEM

CREME DENTAL 90 GCREME, dental, com minimo de 1.500 ppm
de fluor, acao bacteriana. Embalagem: bisnaga com 90 g, A
embalagem devera center impresso na mesma os seguintes dados: •
nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, Mua ntidade,
composicao, garantia, prazo de validade, bem como sobre os riscos
Mue apresentam a saude e seguranca dos consumidores, normas
vigentes e registros nos orgao competentes. A validade do produto
nao devera ter sido ultrapassada em 50%, na data da entrega do
produto

1.

2.

QTD

MARCA

V.
M.TOTA
L

V.
M.UNI
T.

ICE
FRESH
R$
2,06

UND

400

UND

600

R$
824,00
R$
1,74

GOAL
KIDS

R$
1.044,00

ESCOVA DE DENTEINFANTILESCOVA DE DENTE INFANTIL

R$
1.868,00

TOTAL DO LOTE 04: R$

LOTE 06 - LENQOL

BC DBE FG FE Hq AJ

ITEM
1

LENQOL PARA COLCHAO SOLTEIRO 100% ALGODAO COM
ESTAMPA INFANTIL COM ELASTICO._______________

UND

QTD

UND

120

VL.
UNIT,
R$
35,85

VL.
TOTAL
RS
4.302,00

LOTE12-DESINFETANTE

1

UND

ESPECIFICAQAO

DESINFETANTE LfQUIDO 500ML, CX Cl 12- DESINFETANTE
LIQUIDO 500 ML USO GERAL, CONCENTRADO, PERFUMADO,
GERMICIDA, FRAGRANCIA DIVERSAS, EMBALAGEM CX 12,
DEVIDAMENTE ROTULADA COM IDENTIFICACAO, LOTE,
FABRICACAO, RESPONSAVEL TECNICO, ISENCAO/ REGISTRO
NO M.S./ ANVISA.
_______________________
TOTAL DO LOTE 12: R$

QTD

VL.
UNIT.

VL.
TOTAL

ESPECIFICAQAO

R$
21,00

100

CX

R$
2.100,00
R$
2.100,00

UND

QTD

VL.
UNIT.

VL.
TOTAL

Prefeitura Municipal de Laje - Praga Raimundo Jose de Almeida, n^ 01 - Centro
Tel.: 75 36622112

MARCA
LISA

LOTE 18 - RODO E VASSOURA____________
ITEM

CONFO
RT RM

R$
4.302,00

TOTAL DO LOTE 06: R$

ITEM

MARCA

. ]

dr
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1

UND

50

UND

100

RODO DE BORRACHA P/LIMPEZA 30CM

2

3

VASSOURA DE CABELOCABO EM MADEIRA, BASE
RETANGULAR, LARGURA MlNIMA 250 MM_________
VASSOURA DE PIAQAVACERDAS EM PIAQAVA, BASE
RETANGULAR EM MADEIRA LARGURA 220 MM, COM 22
FUROS, CABO EM MADEIRA COMPRIMENTO 1100 MM,
VARIACAO DIMENSIONAL DE +/- 5%

R$
5,00
“R$

8,40
R$
7,60

UND

100

R$
250,00

SANMA
RCUS

RS
840,00

SANMA
RCUS
SANMA
RCUS

RS
760,00
R$
1.850,00

TOTAL DO LOTE18: R$

LOTE19 - SACO DE LIXO

ITEM

1

ESPECIFICAQAO
SACO DE LIXO 100 L PCT C/100 UNDPARA
ACONDICIONAMENTO DE RESlDUOS DOMICILIARES,
CLASSE I, EM RESINA TERMOPlASTICA VIRGEM OU
RECICLADA, LARGURA DE 75 CM, PODENDO VARIAR +/-1,0
CM, ALTURA MINIMA DE 105 CM, MICRAGEM DE 6,0,
CAPACIDADE NOMINAL PARA 100 LITROS, APRESENTADO
COR PRETO EMBALAGEM: PACOTE COM 100 UNIDADES A
EMBALAGEM DEVERAINFORMAR A MARCA DO
FABRICANTE, DIMENSOES DO SACO O PRODUTO DEVERA
ATENDER NORMAS ABNT NBR 9191________________
TOTAL DO LOTE 19: R$

UND

QTD

VL.
UNIT.

VL.
TOTAL

MAROA

DONAP
ACK
R$
21,90

PCT

300

R$
6.570,00
R$
6.570,00

Orgaos Participantes: Secretaria de Educagao e Cultura
6rgao Gerenciador: Secretaria Municipal de Administra^ao e Finangas

1-OBJETO
1.1.0 objeto desta Ata 6 o registro dos pregos classificados no PregSo Eletrdnico n° 008/2022/SRP, conforme
especificagdes e condipdes constantes no Anexo I do mesmo instrumento, no Mual estao contemplados o
prazo de execugao e a estimativa das Muantidades a serem provavelmente adMuiridas ou utilizadas pela
Secretaria de Educapdo e Cultura, na medida das suas necessidades e segundo a conveniencia do Municipio

de Laje, e Mue a este termo integram, como se transcritas.
1.2.0 prazo de validade do Registro de Pre^ose de 12 meses, contados a partirda data da assinatura
desta Ata, durante o Mual os licitantes Mue tenham os seus prepos registrados poderao ser convidados a firmar
as contratapoes, 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 Mue as condipoes de contratapao

continuarem se mostrando vantajosas para a Administrapao).
1.3. A(s) contratapao(bes) derivadas do registro obedecerao as condipoes da minuta de contrato constants do
Anexo XI deste Instrumento, facultada a substituipSo, a critSrio da Administrapao, por instrumento eMuivalents,
dssde Mue presentes as condipoes 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, nao se
responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aMuela com terceiros.
1.5. Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de pregos ficarao a disposigao da
Administragao, para Mue efetue as contratagbes nas oportunidades e Muantidades de Mue necessitar, atb o
limite estabelecido.
1.6. A existe ncia de pregos registrados nao obriga a Administragao a firmar as contratagbes Mue deles poderao
advir, ficando-lhe facultada a utilizagao de outros meios, respeitada a legislagao relativa bs licitagbes, sendo
assegurado ao beneficiario do registro a preferencia em igualdade de condigbes.
1.7.0 fomecedor ou prestador de servigos fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigbes constantes nesta
Ata de Registro de Prego, os acrbscimos ou supressbes nos Muantitativos registrados, limitados a 25% (vinte
e cinco por cento)da Muantidade licitada para cada item registrado.
1.8. As supressbes poderao ser superiores a 25%, desde Mue haja resultado de acordo entre os contratantes.
1.9.0 prazo de entrega naodeverb ultrapassar 10 (dez) dias uteis a partir da solicitagao do CONTRATANTE
da solicitagao do Setor de Compras da Unidade. EM caso de urgbneias informados na Ordem de Fornecimento,
o prazo serb reduzido a 05 (cinco) dias uteis.

2-OPREQO
2.1. Os pregos sao fixos e irreajust^veis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data de apresentagao
da proposta, apds o Mue a concessao de reajustamento, serci feita mediante a aplicapao do INPC/IBGE.
2.2. A revisao de pregos registrados em Ata poder£ ser realizada a pedido do beneficterio do registro, ou por
iniciativa da Administragao, nos termos do Decreto Federal n° 7892/13, em decorrencia de fato Mue eleve os
pregos dos servigos ou bens registrados, ou de eventual redugao daMueles praticados no mercado, devendo o
orgao gerenciador da Ata promover as necessaries modificagoes, compondo novo Muadro 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 reMuerimento de revisao de pregos dever£ ser formulado pelo beneficiario do registro no prazo m^ximo
de urn ano a partir do fato Mue 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 condigao para celebragao do contrato ou instrumento eMuivalents, o licitante deverS manter, durante
todo o prazo de validade do Registro de Pregos, todas as condigbes de habilitagao exigidas na licitagao, ficando
esclarecido Mue, nos termos da legislagao vigente, nao serao contratados fornecedores ou prestadores de
servigo Mue nao estejam com documentagao regular.
3.2.0 fomecedor serS convocado para assinatura do contrato ou instrumento eMuivalente no prazo de atd 03
(tres) dias uteis, contado da data do recebimento da convocagbo.
3.3. Na hipdtese do fomecedor convocado nao assinar o termo de contrato, ou nao aceitar ou retirar o
instrumento eMuivalente, no prazo e nas condigbes estabelecidas, a Administragao poderb convocar os demais
licitantes Mue tenham os seus pregos registrados, obedecendo a ordem de classificagao, e propor a contratagao
do fornecimento dos materiais 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
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preQO por eles apresentados, desde Mue os mesmos sejam compativeis com a media de mercado, o Mue devera
ser comprovado nos autos.
3.5. A assinatura do contrato ou do instrumento eMuivalente devera ser realizada pelo representante legal da
empresa ou mandatario com poderes expressos.
3.6. Os contratos celebrados em decorrencia do Registro de Prepos estao sujeitos &s regras previstas na Lei
Federal n° 8.666/93, inclusive Muanto aos prazos de vigencia.
3.7. A contratada ficara obrigada a aceitar nas mesmas condigoes contratuais, acrSscimos ou supressbes Mue
se fizerem no objeto, de ath 25% (vinte e cinco por cento) da Muantidade licitada para cada item registrado
3.8. As supressbes poderao sersuperiores a 25%, desde Mue haja resultado de acordo entre os contratantes.
4. DAS CONDIQOES DE PAGAMENTO
4.1. Os pagamentos devidos £ Contratada serao efetuados atravhs de ordem bancSria ou erbdito em conta
corrente, atb o 30° (trigesimo) dia, contado da data da apresentagao da fatura, apbs 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 apbs a conclusbo
da etapa do recebimento definitive, indicative da satisfagao pela Contratada de todas as obrigagbes pertinentes
ao objeto contratado.
4.3. Ainda Mue a nota fiscal/fatura seja apresentada antes do prazo definido para recebimento definitive, o
prazo para pagamento somente fluirS apbs o efetivo atesto do recebimento definitive.
4.4. 0 CONTRATANTE descontarb da fatura mensal o valor correspondente bs 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 probatbria 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 b contratagao, ou, ainda, circunstbncia Mue impega a liMuidagao
da despesa, como obrigagbes financeiras pendentes, decorrentes de penalidade imposta ou inadimplencia, o
pagamento ficarb sobrestado atb Mue a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipbtese, o
prazo para pagamento iniciar-se-b apbs a comprovagao da regularizagbo da situagbo, nbo acarretando
MualMuer bnus para o Contratante.
4.7. As situagbes previstas na legislagbo especifica sujeitar-se-bo b emissao de nota fiscal eletrbnica.
4.8. A atualizagbo monetbria dos pagamentos devidos pela Administragao, em caso de mora, serb calculada
considerando a data do vencimento da obrigagao e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variagao do
INPC do IBGE pro rata tempore.
4.9. Nas compras para entrega imediata, assim entendidas aMuelas com prazo de entrega ath 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 Mue nao superior a
Muinze dias, em conformidade com o § 4°. do art. 40 da Lei Federal n° 8.666/93.
5 ■ A MANUTENQAO DAS CONDICdES DA PROPOSTA - REAJUSTAMENTO E REVISAO
5.1. Esta Ata de Registro de Pregos poderS sofrer altera<?bes, obedecidas as disposigbes 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 redu?ao daMueles praticados no mercado, ou de
fato Mue eleve os pregos dos services ou bens registrados, devendo o orgao gerenciador da Ata promover as
necessarias modificagbes, compondo novo Muadro de pregos e disponibilizando-o no site oficial.
Prefeitura Municipal de Laje - Praga Raimundo Jose de Almeida, 01 - Centro
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5.3. Quando o pre?o registrado, por motive superveniente, tornar-se superior ao praticado no mercado o orgao
gerenciadordevera:
a) convocar o fomecedor visando a negociagao para a redugao de pregos e sua adeMuagao ao praticado pelo
mercado;
b) liberar o fornecedor do compromisso assumido, na hipdtese em Mue 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
reMuerimento devidamente comprovado, nao puder cumprir o compromisso, o orgao gerenciador poderS:
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 devera proceder & suspensao do item da Ata
de Registro de Pregos, adotando as medidas cabiveis para obtengao da contratagao mais vantajosa.
5.6. Os pregos registrados, Muando sujeitos a controle oficial, poderao ser revistos nos termos e prazos fixados
pelo 6rg3o controlador.
5.7. A revisao de pregos registrados em Ata nao implica em revisao dos pregos dos contratos decorrentes de
respectiva licitagao, a Mual depended de reMuerimento formal do contratado e de comprovagao do impacto
Mue gerou o eventual deseMuilibrio economico • fmanceiro.
5.8. Em nenhuma hipdtese serao registrados pregos Mue se apresentem superiores aos de mercado.

6 - POSSIB1LIDADE DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREQOS
6.1. Poderd utilizar-se da Ata de Registro de Pregos, ainda, MualMuer orgao ou entidade da Administragao Mue
nao tenha participado do certame, mediante pr&via anuencia do 6rg§o gerenciador (Secretaria Municipal de
Administragao e Finangas), desde Mue devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no Mue couber, as
condigbes 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 condigoes nela
estabelecidas, optar pela aceitagbo ou nao do fornecimento, desde Mue este fornecimento nao prejudiMue as
obrigagbes anteriormente assumidas.

6.3. As aMuisigoes ou contratagdes adicionais a Mue se refere este item nSo poderao exceder, por 6rg§o ou
entidade, a cem por cento dos Muantitativos dos itens do instrumento convocatdrio e registrados na ata de
registro de pregos.
6.4. As adesbes £ ata de registro de pregos sao limitadas, na totalidade, ao Muintuple do Muantitativo de cada item
registrado na ata de registro de pregos para o Orgao gerenciador Secretaria Municipal de Administragao e Finangas) e
brgSo participate (Secretaria de EducagSo e Cultura), independente do numero de orgaos nao participantes Mue
eventualmente aderirem.

6.5. Ao orgbo n§o participants Mue aderir b 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 relagao as suas proprias
contratagbes, informando as ocorrencias ao brgao gerenciador.

7 - DA FISCAUZAQAO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
Prefeitura Municipal de Laje - Pra$a Raimundo Jose de Almeida, n? 01 - Centro
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7.1. Competira ao Contratante e ao Orgao Gerenciador do Registro de Pregos proceder ao acompanhamento
da execugao do contrato, ficando esclarecido Mue a agao ou omissao, total ou parcial, da fiscalizagao do
Contratante nao eximira a Contratada de total resporisabilidade na execugao do contrato.
7.1.1. Competira ao Contratante do Registro de Pregos:
a) anotar, em registro prdprio, as ocorrSncias relativas a execugao do contrato, determinando as providdncias
necesscirias 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 convSnios, dos incidentes e ocorrencias da execugao Mue possam acarretar a
imposigao de sangbes 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 verificagao da execugao jS realizada, emitindo a competente
habilitagao para o recebimento de pagamentos;
e) cumprir as diretrizes tragadas pelo brgao central de controle, acompanhamento e avaliagbo financeira de

I
I

contratos e convbnios;
f) fiscalizar a obrigagbo da contratada de manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade
com as obrigagbes assumidas, as condigbes de habilitagao e Mualificag^o exigidas na licitagao, bem como o
regular cumprimento das obrigagoes trabalhistas e previdencterias;
g) - ordenar a imediata retirada, de suas dependbncias, de empregados da contratada, cuja permanencia seja
inconveniente ou Mue venha embaragar ou dificultar a agao fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da
contratada, MuaisMuer onus decorrentes das leis trabalhistas e previdenci^rias, bem como MualMuer outra Mue

tai fato imponha;
h) solicitar da Contratada, a MualMuer tempo, a apresentagao de documents 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
Mue esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisbrio sem MualMuer manifestagbo do brgao 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, MualMuer proposigbo de fornecimento em desacordo com as
especificagoes do objeto da licitagao.
7.4.0 fornecedor se comprometerb a atender com presteza £s reclamagbes sobre a Mualidade e pontualidade
do fornecimento, providenciando sua imediata corregao, sem Onus 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 Fornecedor serb notificado para retirb-los imediatamente, sendo a ocorrbncia 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 previa e ampla defesa em processo administrative.
8.2. A inexecugao contratual, inclusive por atraso injustificado na execugao do contrato, sujeitarb o contratado
a multa de mora, Mue serb 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;
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c) 0,7% (sete decimos por cento) sobre o valor da parte do fomecimento ou servigo nao real izado, por cada
dia subseMuente ao trigesimo.
8.2.1. A multa a Mue se refere este item nao impede Mue a AdministraMao rescinda unilate ralmente o contrato
e apliMue as demais sanpdes previstas na lei.
8.2.2. A multa, aplicada apos regular processo administrative, serS 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 responder^ pela
sua diferenga, Mue 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 a contratada o valor de MualMuer multa porventura imposta.
8.2.5. As multas previstas neste item nao tern carter compensatdrio e o seu pagamento nao eximira a
contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infragoes 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 Mue 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,
enMuanto perdurarem os motives determinantes da punigSo ou ate Mue seja promovida a reabilitagao perante
a autoridade competente para aplicar a punigao, os Mue 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
prejuizos dela advindos para a Administragao Publica e a reincid^ncia na ptetica do ato.
8.6. 0 registro de prego do fornecedor ou do prestador de servigos podete ser cancelado, sem prejufzo 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, Muando:
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 a 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 inexecugao, total ou parcial do contrato ensejate a sua rescisao, com as conseMuencias 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.
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
Mue haja culpa da contratada, ser£ esta ressarcido dos prejuizos regularmente comprovados Mue 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 podete ser cancelado por inidoneidade
superveniente ou comportamento irregular do beneficiario, ou, ainda, no caso de substancial alteragao das
condigoes do mercado.
9.5. Os pregos registrados poderao sersuspensos temporariamente ou cancelados pela Administragao Muando
se tornarem superiores aos praticados no mercado; b)- por razdes de interesse publico, devidamente
fundamentadas.
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9.5.1. A comunicaQao do cancelamento do pre?o registrado do fornecedor ou prestador de servigos, nas
hipoteses previstas neste item sera feita por escrito, juntando-se o comprovante nos autos Mue deram origem
ao Registro de Prepos.
9.5.2. Na hipotese prevista no inciso I do item 18.5, antes da suspensao ou cancelamento, a Administragao
poderS proceder a negociagao com o fornecedor ou prestador de servigos, visando ci 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 comunicagao
serS feita mediante publicagao 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 poderS solicitar o cancelamento do prego registrado, mediante
justificativa escrita, por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administragao, Mue
comprove a impossibilidade temporSria ou defmitiva de cumprir as exigencias deste instrumento convocatorio.
9.7. A Contratante nao podera suspender o fornecimento enMuanto estiver aMuardando 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 iudiciais.
10- VINCULAQAO AO EDITAL DE LICITAQAO
10.1. Integra a presente Ata, como se nele estivessem transcritas, as Ursulas 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, Mue prevalecerd sobre MualMuer outro, por
mais privilegiado Mue seja, para dirimir MuaisMuer 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 Mue subscrevem, depois de lido e achado conforme.

Laje, 23 de Agoi

de 2022.

PREFEITURA J INICIPAL DE LAJE
KledsonDua
Pr^ert6Muni(

I
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VERDE LIMPJPIRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA
"Reeresent^Rte legal: Antonio Carlos Teixeira Mota
identidade n° 9967751-29/SSPBA.CPF n° 04.006.985-29
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TESTEMUNHAS:
NOME:.
CPF:__
NOME:
CPF:

i

Prefeitura Municipal de Laje - Pra?a Raimundo Jose de Almeida,

01 ~ Centro

Tel.: 75 36622112

Certificação Digital: XXGAXBS3-25PD3RPF-HDM7ZGQB-QLFFNUF1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/laje

Edição 2.820 | Ano 3
19 de setembro de 2022
Página 15

Certificação Digital: XXGAXBS3-25PD3RPF-HDM7ZGQB-QLFFNUF1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/laje

Edição 2.820 | Ano 3
19 de setembro de 2022
Página 16

Certificação Digital: XXGAXBS3-25PD3RPF-HDM7ZGQB-QLFFNUF1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/laje

Edição 2.820 | Ano 3
19 de setembro de 2022
Página 17

Certificação Digital: XXGAXBS3-25PD3RPF-HDM7ZGQB-QLFFNUF1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/laje

Edição 2.820 | Ano 3
19 de setembro de 2022
Página 18

Certificação Digital: XXGAXBS3-25PD3RPF-HDM7ZGQB-QLFFNUF1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/laje

Edição 2.820 | Ano 3
19 de setembro de 2022
Página 19

Certificação Digital: XXGAXBS3-25PD3RPF-HDM7ZGQB-QLFFNUF1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/laje

Edição 2.820 | Ano 3
19 de setembro de 2022
Página 20

Certificação Digital: XXGAXBS3-25PD3RPF-HDM7ZGQB-QLFFNUF1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/laje

Edição 2.820 | Ano 3
19 de setembro de 2022
Página 21

Certificação Digital: XXGAXBS3-25PD3RPF-HDM7ZGQB-QLFFNUF1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/laje

Edição 2.820 | Ano 3
19 de setembro de 2022
Página 22

Certificação Digital: XXGAXBS3-25PD3RPF-HDM7ZGQB-QLFFNUF1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/laje

Edição 2.820 | Ano 3
19 de setembro de 2022
Página 23

Certificação Digital: XXGAXBS3-25PD3RPF-HDM7ZGQB-QLFFNUF1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/laje

Edição 2.820 | Ano 3
19 de setembro de 2022
Página 24

Certificação Digital: XXGAXBS3-25PD3RPF-HDM7ZGQB-QLFFNUF1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/laje

Edição 2.820 | Ano 3
19 de setembro de 2022
Página 25

Certificação Digital: XXGAXBS3-25PD3RPF-HDM7ZGQB-QLFFNUF1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/laje

Edição 2.820 | Ano 3
19 de setembro de 2022
Página 26

Certificação Digital: XXGAXBS3-25PD3RPF-HDM7ZGQB-QLFFNUF1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/laje

Edição 2.820 | Ano 3
19 de setembro de 2022
Página 27

Certificação Digital: XXGAXBS3-25PD3RPF-HDM7ZGQB-QLFFNUF1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/laje

Edição 2.820 | Ano 3
19 de setembro de 2022
Página 28

Certificação Digital: XXGAXBS3-25PD3RPF-HDM7ZGQB-QLFFNUF1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/laje

Edição 2.820 | Ano 3
19 de setembro de 2022
Página 29

Certificação Digital: XXGAXBS3-25PD3RPF-HDM7ZGQB-QLFFNUF1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/laje

Edição 2.820 | Ano 3
19 de setembro de 2022
Página 30

Certificação Digital: XXGAXBS3-25PD3RPF-HDM7ZGQB-QLFFNUF1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/laje

Edição 2.820 | Ano 3
19 de setembro de 2022
Página 31

Certificação Digital: XXGAXBS3-25PD3RPF-HDM7ZGQB-QLFFNUF1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/laje

Edição 2.820 | Ano 3
19 de setembro de 2022
Página 32

Certificação Digital: XXGAXBS3-25PD3RPF-HDM7ZGQB-QLFFNUF1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/laje

Edição 2.820 | Ano 3
19 de setembro de 2022
Página 33

Certificação Digital: XXGAXBS3-25PD3RPF-HDM7ZGQB-QLFFNUF1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/laje

Edição 2.820 | Ano 3
19 de setembro de 2022
Página 34

Certificação Digital: XXGAXBS3-25PD3RPF-HDM7ZGQB-QLFFNUF1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/laje

Edição 2.820 | Ano 3
19 de setembro de 2022
Página 35

Certificação Digital: XXGAXBS3-25PD3RPF-HDM7ZGQB-QLFFNUF1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/laje

Edição 2.820 | Ano 3
19 de setembro de 2022
Página 36

Certificação Digital: XXGAXBS3-25PD3RPF-HDM7ZGQB-QLFFNUF1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/laje

Edição 2.820 | Ano 3
19 de setembro de 2022
Página 37

Certificação Digital: XXGAXBS3-25PD3RPF-HDM7ZGQB-QLFFNUF1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/laje

Edição 2.820 | Ano 3
19 de setembro de 2022
Página 38

Certificação Digital: XXGAXBS3-25PD3RPF-HDM7ZGQB-QLFFNUF1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/laje

Edição 2.820 | Ano 3
19 de setembro de 2022
Página 39

Certificação Digital: XXGAXBS3-25PD3RPF-HDM7ZGQB-QLFFNUF1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/laje

Edição 2.820 | Ano 3
19 de setembro de 2022
Página 40

Certificação Digital: XXGAXBS3-25PD3RPF-HDM7ZGQB-QLFFNUF1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/laje

Edição 2.820 | Ano 3
19 de setembro de 2022
Página 41

Certificação Digital: XXGAXBS3-25PD3RPF-HDM7ZGQB-QLFFNUF1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/laje

Edição 2.820 | Ano 3
19 de setembro de 2022
Página 42

Certificação Digital: XXGAXBS3-25PD3RPF-HDM7ZGQB-QLFFNUF1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/laje

