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Prefeitura Municipal de
Araci publica:
• Decreto nº 1.559 de 12 de agosto de 2016 - Nomear Secretário de
Unidade Escolar II.
• Decreto nº 1.560 de 12 de agosto de 2016 - Exonerar Vice Diretor de
Unidade Escolar III e dá outras providências.
• Portaria n° 2.838 de 11 de agosto de 2016 - Dispõe sobre a Concessão
de Férias Coletivas de parte dos Servidores do quadro efetivo da
Secretaria de Saúde.
• Portaria n° 2.839 de 11 de agosto de 2016 - Concede Licença Prêmio
ao(à) Servidor(a) do quadro efetivo da Secretaria Municipal de Saúde.
• Portaria n° 2.840 de 11 de agosto de 2016 - Concede Licença Prêmio
ao(à) Servidor(a) do quadro efetivo da Secretaria Municipal de Saúde.
• Portaria n° 2.831 de 11 de agosto de 2016 - Revoga-se a Portaria nº
2.233 de 19 de Agosto de 2015.
• Portaria n° 2.832 de 11 de agosto de 2016 - Dispõe sobre a Concessão
de adesão ao Programa de Aposentadoria Incentivada – PAI Servidor (a)
Municipal, e dá outras providências.
• Aviso De Licitação Pregão Presencial Para Sistema De Registro De
Preço Nº 036/2016-SRP.
• Ata De Registro De Preços Nº 034/2016 SRP.

Gestor - Antonio Carvalho da Silva Neto / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicações
Praça da Conceição, 04
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DWULEXLo}HVOHJDLVFRPIXQGDPHQWRQDOHJLVODomRPXQLFLSDOHPYLJRUH
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653 HP  jV KV HP VXD VHGH 2EMHWR 5HJLVWUR GH 3UHoR
SDUD IXWXUD SUHVWDomR GH 6(59,d26 )81(5$5,26 DWUDYpV GD 6HFUHWDULD
0XQLFLSDO GH 'HVHQYROYLPHQWR 6RFLDO 3DUD DTXLVLomR GR (GLWDO R OLFLWDQWH GHYHUi
GLULJLUVHDVHGHGD3UHIHLWXUDGDVKVjVKVQD3o1RVVD6UGD&RQFHLomRVQ
FHQWUR$UDFL%$0DULD9HUHQD0DWRV0RXUD±3UHJRHLUD2ILFLDO
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Atas
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
ATAS DE REGISTRO DE PREÇO – AGOSTO/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2016SRP

Aos três dias de agosto do ano de dois mil e dezesseis, presente de um lado o MUNICÍPIO DE ARACI,
ESTADO DA BAHIA, situada a Praça Nossa Senhora da Conceição, nº 04, centro – Araci – BA, inscrito no
CNPJ nº 14.232.086/0001-92, neste ato representado pelo Senhor Prefeito Antônio Carvalho da Silva
Neto, brasileiro, casado, residente e domiciliado Rua José Tibúrcio, 540, centro, Araci – Ba – CEP
48.760.000, devidamente autorizada pelo Decreto de Delegação de Competência, publicado no DOM de
16/06/2014, doravante denominados MUNICÍPIO, e do outro a empresa JOSUE LOPES CARNEIROEPP, inscrita no CNPJ Nº 04.230.592/0001-99 com sede na Rua Jose Severo de Moura, n° 191 A, Centro,
Araci, Bahia – CEP 48.760-000, neste ato representada pelo Sr.Josue Lopes Carneiro, , residente e
domiciliado na cidade de Araci– Ba com simplesmente denominado de FORNECEDOR, firmam a presente
ATA DE REGISTROS DE PREÇOS, conforme decisão exarada no Processo Administrativo nº 280/2016,
adjudicada e homologada em 03/08/2016 referente ao Pregão Presencial nº 026/2016SRP, para Registro
de Preços para a aquisição de material de construção para atender solicitações de distintas secretarias,
relacionados no Anexo I e II do Edital, nos termos da Lei n.º 8.666/93, da Lei n° 10.520/02 e do Decreto
Municipal n° 828/2014 de 17/09/2014, consoante as seguintes cláusulas e condições:
1. DO OBJETO E PREÇO REGISTRADO
1.1 - O objeto desta Ata é o registro dos preços classificados no Pregão Presencial nº 026/2016SRP,
conforme especificações e condições constantes neste instrumento, no qual estão contemplados o prazo
de execução e a estimativa das quantidades para A AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS para secretarias de
Educação e Infraestrutura, na medida das suas necessidades e segundo a conveniência do serviço público,
e que a este termo integram, como se transcritas.
1.2 - O prazo de validade do Registro de Preços é até 31/12/2016, contados a partir da data da assinatura
desta Ata, durante o qual os licitantes que tenham os seus preços registrados poderão ser convidados a
firmar as contratações, observadas as condições fixadas no edital e nas normas pertinentes.
1.3 - As contratações derivadas do registro obedecerão às condições da minuta de contrato constante do
Anexo V do edital.
1.4 - É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não 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 preços ficarão à disposição
da Secretaria de Administração e demais secretarias participantes, para que efetue as contratações nas
oportunidades e quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido.
1.6 - A existência de preços registrados não obriga as Secretarias a firmar as contratações que deles
poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às
licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições.
1.7 - O fornecedor ou prestador de serviços fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições constantes
nesta Ata de Registro de Preço, os acréscimos ou supressões nos quantitativos registrados, limitados a
25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada item registrado.
1.8 - As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que seja resultado de acordo entre os
contratantes.
1.9 - Os preços registrados, na presente ata, são extraídos do item 7, da ata de julgamento, do pregão
presencial, acima referenciado, a saber:
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LOTE I
ITEM

DESCRIÇÃO

VALOR
UNITÁRIO
R$

QTD

1

Roçadeira tipo cristal: motor 2temps (gasolina, óleo diesel), potência, entre 30 e
60 cc de 1,70 CV, com lâminas de 3 pontas, carretel de nylon, de baixa vibração
para o operador e baixa emissão de ruídos, com tanque de combustível com
capacidade mínima de 0,50L. Marca: Vonder.

1.550,00

2 UND

VALOR
GLOBAL

R$ 3.100,00 (Três mil e cem reais).

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para pagamento do Fornecimento do material previsto nesta Ata correrão por conta das
Dotações Orçamentárias, discriminadas na Autorização para Fornecimento– SOLICITAÇÃO DE DESPESAS SD e no contrato, se houver.
3. DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES
3.1 - Integram a presente Ata de Registro de Preços – ARP a Secretaria Municipal de ADMINISTRAÇÃO na
qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR e Secretaria Municipal de Saúde como órgão participante, de acordo
quantitativo descriminado no Anexo deste contrato.
3.2 - Qualquer órgão ou entidade de qualquer esfera da Administração Pública Municipal poderá solicitar a
utilização da presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação em epígrafe,
observadas as exigências contidas no art. 15º do Decreto Municipal nº 828/2014
4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
4.1 – O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da Secretaria de Administração, obriga-se a cumprir fielmente a
disposição constante no artigo 5º do Decreto Municipal nº 828/2014.
5. CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE E NÃO PARTICIPANTE
5.1 - O ÓRGÃO PARTICIPANTE e o ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado,
obrigam-se as condições previstas no art. 26º e ss. do Decreto Municipal nº 828/2014.
6. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1 - O FORNECEDOR obriga-se a:
a) assinar a ARP e retirar a respectiva nota de empenho no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da convocação, no que couber;
b) informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quanto à aceitação ou não do Prestação de
Serviços a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de
utilizar o presente ARP;
c) entregar os materiais solicitados nos prazos estabelecidos nos termos do edital e seus anexos;
d) fornecer os materiais conforme especificações, marcas, e preços registrados na presente ARP;
e) entregar os materiais solicitado (s) no respectivo endereço do órgão participante ou não participante da
presente ARP;
f) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO
GERANCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;
g) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, documentação de
habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
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h) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura
da presente ARP;
i) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante (s) e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na
presente ARP;
j) apresentar, quando da assinatura deste instrumento, planilha de formação de preços atualizada
contendo a distribuição proporcional dos valores finais ofertados na sessão de licitação, após os lances, se
for o caso;
k) manter, durante e vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
l) arcar com as despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega.
5. DO PREÇO
5.1 - O preço de cada item encontra-se especificado no Anexo I do Edital.
5.2 - Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas,
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), Prestação de Serviços de mão de obra especializada,
encargos sociais, lucros, equipamentos e transporte de material e de pessoal e qualquer despesa acessória
ou necessária, não especificada neste Edital.
5.3 - O Município deverá verificar e aceitar as faturas emitidas pelo Fornecedor, recusando-as quando
inexatas.
6. DO REAJUSTE
6.1 - O prazo de validade comercial da proposta de preços é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da
data da assinatura da Ata de Registro de Preços.
6.2 - Os preços sujeitos a controle oficial poderão ser reajustados nos termos e prazos fixados pela
“SELIC”.
6.3 - O disposto no item anterior aplica-se igualmente, aos casos de incidência de novos impostos ou
taxas e de alteração das alíquotas dos já existentes.
6.4 - O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização dos
preços vigentes através de solicitação formal ao órgão gerenciador, aqui representado pela SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido,
tais como: lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas,
componentes ou de outros documentos.
6.5 - A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado.
7. DOS PRAZOS
7.1 - O Fornecedor deverá firmar as contratações decorrentes do Registro de Preços no prazo de até 10
(dez) dias corridos, a contar da convocação expedida pelo Município.
7.2 - O prazo de validade do Registro de Preços será até 31/12/2016, a contar da assinatura da presente
Ata.
7.3 - Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e
vencem os prazos em dia de expediente na Administração Pública Municipal. Quando ocorrer o vencimento
fora do dia útil, considerar-se-á o primeiro dia útil imediatamente subseqüente, sem ônus.
7.4 - Após 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura da Ata, a Administração poderá
repetir o julgamento dos preços, após convocação de todos os habilitados, mediante aviso publicado no
Diário Oficial do Município.
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8. DO PAGAMENTO
8.1 - Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em
conta corrente, no prazo não superior a 08 (oito) dias, contados da data de verificação do adimplemento
de cada parcela, o que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias.
8.2 - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização
por parte da contratada.
8.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu
vencimento ocorrerá .... dias após a data de sua apresentação válida.
8.4 - O preço a ser pago será o vigente na data da apresentação da proposta inicial ou da nova proposta
apresentada quando da repetição do julgamento, independentemente do preço em vigor na data da
entrega.
8.5 - Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será
solicitado, imediatamente para a substituição e/ou emissão de Nota de Correção e esse intervalo de tempo
não será considerado para efeito de atualização do valor contratado.
8.6 - O Município se compromete a efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos ao Fornecedor.
8.7 - A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será
calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a
variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
9. DA CONTRATAÇÃO
9.1 - Como condição para celebração do contrato ou instrumento equivalente, o licitante deverá manter,
durante todo o prazo de validade do Registro de Preços todas as condições de habilitação exigidas na
licitação.
9.2 - As obrigações decorrentes do Fornecimento dos materiais constante do Registro de Preços a serem
firmadas entre o Município e o Fornecedor são as constantes desta Ata e da Autorização para Prestação de
Serviços - SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD, observando-se as condições estabelecidas no Edital, seus
anexos e na legislação vigente.
9.3 - O Município solicitará, por escrito e dentro do prazo de vigência do Registro de Preços, os
quantitativos dos bens de acordo com suas necessidades e respeitados os limites máximos estabelecidos
no Edital.
9.4 - Na hipótese do primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar ou não aceitar o prazo e
condições estabelecidas no contrato, poderão ser convocados os Fornecedores remanescentes, na ordem
de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado,
inclusive quanto ao preço.
9.5 - Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o MUNICÍPIO poderá comprar de mais
de um Fornecedor registrado, segundo ordem de classificação, desde que razões de interesse público
justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de Prestação de Serviços compatível com
o solicitado pelo Município, observado as condições do Edital e os preços registrados dos demais
Fornecedores.
9.6 - O licitante obrigar-se-á a fornecer o objeto, para o qual foi classificado, durante o período da revisão
prevista para cada 90 (noventa) dias, até a publicação da homologação da revisão.
9.7 - O Município se compromete a prestar, verbalmente ou por escrito, ao Fornecedor informações que
visem esclarecer ou orientar o fiel cumprimento desta Ata e a providenciar a publicação resumida do
objeto deste instrumento no Diário Oficial do Município.
10. DA ENTREGA
10.1 - Os materiais serão entregues no local e prazo indicados na SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD e
recebidos por servidor responsável designado pela unidade administrativa equivalente da unidade
solicitante, o qual procederá a conferência, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.
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Parágrafo Primeiro – O recebimento do objeto aqui registrado só se dará após adotados, pelo Município,
todos os procedimentos previstos no art. 73, inciso II, da Lei n.º 8.666/93.
Parágrafo Segundo – O Município rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de Prestação de
Serviços em desacordo com as especificações do objeto da licitação.
10.2 - O Fornecedor se comprometerá a atender com presteza às reclamações sobre a qualidade e
pontualidade da entrega do material, providenciando sua imediata correção, sem ônus para o Município;
10.3 - Em caso de divergência entre a SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD e a Nota Fiscal/Fatura ou entre
os objetos efetivamente entregues, o Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente, para
adoção das providências cabíveis.
10.4 - O prazo de entrega do material será de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da assinatura
da SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD pelo Fornecedor.
10.5- O Prestação de Serviços do material somente será considerado concluído mediante a emissão de
atesto na Nota Fiscal, expedido pelo setor de recebimento de material, através do carimbo padrão.
10.6 - O prazo estabelecido no item 8.4 poderá ser prorrogado, quando solicitado pelo Fornecedor e desde
que ocorra motivo justificado, comprovado e aceito pela Administração
10.7 - O Fornecedor se comprometerá em manter durante toda a execução deste instrumento, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
Edital.
11. DAS PENALIDADES
11.1 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas na Ata, sujeitará o
Fornecedor às sanções previstas nas legislações que regem o edital, sendo, contudo, garantida a prévia e
ampla defesa em processo administrativo.
11.2 - A inexecução, parcial ou total, do Contrato ou da Autorização para Prestação de Serviços SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD, ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade
para licitar e contratar com a Administração Pública e multa, de acordo com a gravidade da infração.
11.3 - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o
Contrato ou a Autorização para Prestação de Serviços - SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD, dentro de 10
(dez) dias corridos, contados da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
Prestação de Serviços não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do Prestação de Serviços não realizado, por
cada dia subseqüente ao trigésimo dia.
11.4 - O Município se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao Fornecedor o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas na Ata.
11.5 - As multas previstas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o Fornecedor
da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
11.6 - Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o Fornecedor sujeitar-se-á às penalidades de
impedimento temporário de licitar com a Administração Pública e de declaração de inidoneidade que
poderão ser cumuladas com multa, sem prejuízo da rescisão da Ata e cancelamento do registro.
11.7 - A recusa injustificada do Fornecedor em assinar a Ata de Registro, dentro do prazo previsto,
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades cabíveis.
11.8 - O Fornecedor se comprometerá a ressarcir ao Município o equivalente a todos os danos decorrentes
de atraso, paralisação ou interrupção da entrega do material, exceto quando isto ocorrer por exigência do
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Município ou, ainda, por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser devidamente
comunicadas ao Município no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência.
11.9 - O Fornecedor manterá sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mão-deobra para execução completa e eficiente do objeto deste instrumento;
12. DA RESCISÃO CONTRATUAL
12.1 - Constituem motivos de rescisão do Contrato, as hipóteses elencadas no Art. 78, da Lei n.º
8.666/93.
12.2 - Caso o Município não utilize a prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo critério, poderá
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra
integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital.
12.3 - A rescisão poderá ser unilateral, amigável ou judicial, nos termos e condições previstas no Art. 79
da Lei n.º 8.666/93.
12.4 - O Fornecedor reconhece os direitos do Município nos casos de rescisão previstos nos Arts. 77 a 80
da Lei n.º 8.666/93.
13. DA COBRANÇA JUDICIAL
13.1 - As importâncias devidas pelo Fornecedor serão cobradas através de processos de execução,
ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
14. DA FISCALIZAÇÃO
14.1 - A fiscalização do objeto deste instrumento será exercida pela
14.2 - Em caso de divergência entre a SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD e a Nota Fiscal/Fatura ou entre
os produtos efetivamente entregues, o Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente, sendo a
ocorrência comunicada a SSA para adoção das providências cabíveis.
14.3 - A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização por parte do Município não eximirá o
Fornecedor da total responsabilidade na execução deste Prestação de Serviços.
15. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
15.1. O Fornecedor se obriga a fornecer o objeto deste instrumento na conformidade do constante no
Edital, e que, com seus anexos, integra este termo, independentemente da transcrição, para todos os fins
e efeitos legais.
16.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. O Município não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Fornecedor com terceiros,
ainda que vinculados à execução do presente instrumento.
17. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
17.1. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador,
sendo que a decisão final deverá ser fundamentada.
17.2. O registro do Fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia e ampla defesa em processo
administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação, quando:
I – o Fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, Autorização
para Prestação de Serviços e Contrato;
II - o Fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de Preços;
III - o Fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato, decorrente do Registro de Preços, por
um dos motivos elencados nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.
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17.3. Os preços registrados poderão ser cancelados ou suspensos temporariamente nas seguintes
hipóteses:
I - quando se tornarem superiores aos praticados pelo mercado;
II - por razões de interesse público, devidamente fundamentado.
17.4. A comunicação do cancelamento do registro do Fornecedor, será feita por escrito, juntando-se o
comprovante de recebimento nos autos que deram origem ao registro.
17.5. No caso do Fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será
feita por publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir
da data da publicação.
17.6. O Fornecedor poderá pedir o cancelamento do preço registrado, mediante solicitação por escrito,
desde que comprove estar definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências do
instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços.
17.7. A solicitação do Fornecedor para cancelamento do Registro de Preços não o desobriga do Prestação
de Serviços dos produtos até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas no instrumento
convocatório e na presente Ata.
17.8. Enquanto perdurar o cancelamento poderão ser realizadas novas licitações para a aquisição dos
bens constantes do Registro de Preços.
18. DO FORO
18.1. Fica eleito o foro da comarca de Araci, Estado da Bahia, para dirimir eventuais conflitos originados
pela presente Ata e pelo futuro contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que possa
ser.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual
teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Araci – BA, 03 de Agosto de 2016
Assinaturas:

ANTONIO CARVALHO DA SILVA NETO
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACI - MUNICIPIO

JOSUE LOPES CARNEIRO-EPP
JOSUE LOPES CARNEIRO– FORNECEDOR

TESTEMUNHAS

1________________________
Nome
RG

2. _____________________
Nome
RG
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Araci
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2016SRP

Aos três dias de agosto do ano de dois mil e dezesseis, presente de um lado o MUNICÍPIO DE ARACI,
ESTADO DA BAHIA, situada a Praça Nossa Senhora da Conceição, nº 04, centro – Araci – BA, inscrito no
CNPJ nº 14.232.086/0001-92, neste ato representado pelo Senhor Prefeito Antônio Carvalho da Silva
Neto, brasileiro, casado, 4, residente e domiciliado Rua José Tibúrcio, 540, centro, Araci – Ba – CEP
48.760.000, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ sob nº 09.291.555/000-04 com sede na rua 07 de Setembro nº 168, centro . Araci – BA, neste ato
representado pela Secretaria Municipal de Saúde o Sr. Diogo Oliveira Pimentel, brasileiro, casado, ,
residente e domiciliado na Rua Francino Ferreira, n° 71, Araci – BA – CEP 48.760.000, o FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob
o n°19.878.331/0001-57, com sede na Pç. José Ferreira, s/nº, centro, Araci - BA, neste ato representado
pela Secretária Municipal de Desenvolvimento Social a SrªDarilene Bispo Oliveira de Araújo, brasileira,
casada, residente e domiciliada na Rua Padre Júlio Fiorentino, 395, Centro, Araci – Ba – CEP 48.760-000
devidamente autorizada pelo Decreto de Delegação de Competência, publicado no DOM de 16/06/2014,
doravante denominados MUNICÍPIO, e do outro a empresa J F O COMERCIO VAREJISTA DE
PRODUITOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ Nº 04.230.592/0001-99 com
sede na Rua José Pinheiro, n° 74, Centro, Araci - BA – CEP 48.760-000, neste ato representada pelo Sr.
Odair Jose Oliveira da Silva, residente e domiciliado na cidade de Araci– Ba com simplesmente
denominado de FORNECEDOR, firmam a presente ATA DE REGISTROS DE PREÇOS, conforme
decisão exarada no Processo Administrativo nº 281/2016, adjudicada e homologada em 03/08/2016
referente ao Pregão Presencial nº 027/2016SRP, para Registro de Preços para a aquisição de material de
limpeza e higiene para atender solicitações de distintas secretarias, relacionados no Anexo I e II do Edital,
nos termos da Lei n.º 8.666/93, da Lei n° 10.520/02 e do Decreto Municipal n° 828/2014 de 17/09/2014,
consoante as seguintes cláusulas e condições:
1. DO OBJETO E PREÇO REGISTRADO
1.1 - O objeto desta Ata é o registro dos preços classificados no Pregão Presencial nº 027/2016SRP,
conforme especificações e condições constantes neste instrumento, no qual estão contemplados o prazo
de execução e a estimativa das quantidades para A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E
HIGIENE para secretarias supramencionadas, na medida das suas necessidades e segundo a
conveniência do serviço público, e que a este termo integram, como se transcritas.
1.2 - O prazo de validade do Registro de Preços é até 31/12/2016, contados a partir da data da assinatura
desta Ata, durante o qual os licitantes que tenham os seus preços registrados poderão ser convidados a
firmar as contratações, observadas as condições fixadas no edital e nas normas pertinentes.
1.3 - As contratações derivadas do registro obedecerão às condições da minuta de contrato constante do
Anexo V do edital.
1.4 - É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não 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 preços ficarão à disposição
da Secretaria de Administração e demais secretarias participantes, para que efetue as contratações nas
oportunidades e quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido.
1.6 - A existência de preços registrados não obriga as Secretarias a firmar as contratações que deles
poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às
licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições.
1.7 - O fornecedor ou prestador de serviços fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições constantes
nesta Ata de Registro de Preço, os acréscimos ou supressões nos quantitativos registrados, limitados a
25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada item registrado.
1.8 - As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que seja resultado de acordo entre os
contratantes.
1.9 - Os preços registrados, na presente ata, são extraídos do item 7, da ata de julgamento, do pregão
presencial, acima referenciado, a saber:

LOTE I
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ITEM

1

2

3

4

5

6

7

DESCRIÇÃO
ALCOOLetilico hidratado
a
92.8%,
recomendado
para limpeza
domestica.
CertificadoINMETRO e Norma ABNT NBR 5991.
Embalagem:plástica de 1 litro, contendo o
nome do fabricante, data de fabricação e
prazo
de validade.
Apresentar Ficha
deInformações de Segurança
de
Produto
Químico – FISPQ, com data de revisão não
inferior ao ano de 2015. Emconformidade com
ABNT
NBR
14725- 4:2014.
JUNTOA
PROPOSTA
ÁLCOOL GEL- comno minimo 65º INPM,
composição: álcool etílico, polímero, benzoato
de denatônio, neutralizante e água; forma
líquida gelatinosa, tipo glicerinado, isento de
perfume; odor característico de álcool;
apresentação em frasco com no mínimo
500g, data de fabricação, nº do lote
e
validade expressos na embalagem. Prazode
validade não inferior a 18 meses, a partir
da data de fabricação. ApresentarFicha de
Informações
de Segurança
de
Produto
Químico – FISPQ, com data de revisão não
inferior ao ano de 2015. Emconformidade com
ABNT
NBR
14725-4:2014.
JUNTOA
PROPOSTA
ÁGUA, sanitária uso doméstico, à base de
hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo
entre 2,0 a 2,5 % p/p. Embalagem plástica de
01 litro, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo
de validade não superior a 06 meses e registro
no ministério da saúde da saúde.
DESINFETANTE LÍQUIDO –
Composiçãomínima: cloreto DidecilDimetil
Amônio/cloreto de Alquil amido
PropilDimetilBenzil Amônio a 0,5%, para uso
geral, ação bactericida e germicida, 2000 ml,
fragrância jasmim, pinho, floral, lavanda.
DETERGENTE LÍQUIDO-lava louça,
concentrado, 500 ml, fragrância neutra.
Composição, tensoativoolionico, louriueter
sulfato de sódio, neutralizante, coadjuvante,
espessante, sequestrante, isotiazolinona,
corante, fragância e água.
LIMPA alumínio, a base de tenso ativos, clorito
de sódio, corantes e água. Embalagem com 500
ml, com dados de identificação do produto e
marca do fabricante. Concentrado validade
mínima 12 meses
LIMPADOR DE SUPERFÍCIE de uso
doméstico. Aromas diversos. Frasco plástico de
500ml.
A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de identificação,
procedência, número do lote, validade e
número de registro no Ministério da Saúde.

MARCA

UND

QTDE

ITAJA

UND

2.560

ITAJA

UND

1.920

LISA

UND

24.700

LISA

UND

27.300

RADIANTE

UND

13.900

RADIANTE

UND

7.760

BRILUX

UND

1.030

V. UNIT

V. TOTAL

6,80

R$
17.408,00

6,40

R$
12.288,00

1,85

R$
45.695,00

5,49

R$
149.877,00

1,49

R$
20.711,00

1,85

R$
14.356,00

4,99

R$
5.139,70
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Araci

CERA LÍQUIDA-incolor (para piso), 750ml
contendo o nome do fabricante, data de
fabricação, Prazo de validade e registro ou
notificação no Ministério da Saúde.

POLITRIZ

UND

390

MINUANO

PCT

3.670

ALA

UND

17.650

11

DESODORANTE EM PEDRA, Aspecto físico:
tablete sólido de 35g. Aplicação: para vaso
sanitário. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, número do lote, validade e
número de registro no Ministério da Saúde.

TEIU

UND

3.080

12

ESPONJA em espuma dupla face, para
limpeza, dimensões 110mm x 75mmx 22 mm,
com variação +/- 2mm. – Composição: espuma
de polieuretano, bactericida e fibra sintética
com material abrasivo. Embalagem com dados
de identificação do produto e marca do
fabricante.

BRILHUS

UND

5.050

13

LÃ DE AÇO fina, carbono abrasivo, para
limpeza em geral, peso liquido não inferior a 60
gramas, marca do Fabricante, data de
fabricação e prazode validade. - embalagem:
pacote com 8 unidades

LUSTRO

PCT

4.665

TEIU

UND

570

TEIU

UND

280

UND

1.850

UND

220

9

10

14

15

16

17

SABÃO em barra. Embalagem com 5 unidades
200gr cada , com nome dados de identificação
do produto , composição, ácido graxos vegetais
e animais, água e glicerina, marca do fabricante
, data de fabricação, validade 3 anos após /
fabricação, registro ou notificação na Anvisa /
Ministério da Saúde
SABÃO EM PÓ - com tensoativo
biodegradável, Alcalizante, coadjuvante,
antirredepositante, Branqueador óptico,
corante, enzima, temponante, Perfume,
alvejante e carga, alquil, benzeno,sulfonato de
sódio, embalagem em pacote com 500 gr.

MULTI INSETICIDA - líquido em aerosol,
frasco, a base de água. Ingredientes ativos:
imiprotrina
0,020%,
permetrina
0,050%
esbiotrina, 0,0100%. Composição: ingredientes
ativos, solvente, antioxidante, emulsificante,
veiculo e propelentes, contendo o nome do
fabricante, data de fabricação,prazo
de
validade e registro ou notificação no Ministério
da Saúde. Embalagem mínima de 360ml.
DESODORIZADOR,
desodorizador
de
ambiente spray fragrância variada, composição:
álcool etílico 39,2%, perfume, nitrito de sódio,
água e propelente (pro pano/butano).
Embalagem - frasco contendo 360 ml.

SABONETE SÓLIDO, fragrância agradável,
Embalagem de 90g, dados de identificação do
produto, Marca do fabricante, data de
PALMOLIVE
fabricação e prazo de validade e registro no
ministério da saúde.
SABONETE: liquido neutro,
embalagem galão de 2 lt

para

4,99

R$
1.946,10

5,70

R$
20.919,00

2,95

R$
52.067,50

1,80

R$
5.544,00

0,79

R$
3.989,50

1,35

8,99

R$
5.124,30

9,90

R$
2.772,00

1,00

R$
1.850,00

18,00

R$
3.960,00

banho
PREMISSE

R$
6.297,75
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18

19

20

21

22

23

24

SABONETE: Líquido - neutro concentrado, com
base perolada. Na embalagem deverá constar a
data da fabricação, da validade do produto e
número do lote, marca e número do registro no
Ministério da Saúde. Embalagem de 2000ml
FRALDA, descartável, infantil, tamanhos
M, G EXG, unissex,não estéril, de uso
externo único, atóxica, isenta de substâncias
alergênica, sem rasgos, impurezas, fiapos,
emendas ou qualquer outro tipo de defeito,
composta de uma capa de tela polimérica, um
núcleo absorvente composto por algodão
hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou
materiais poliméricos absorventes, anatômica
de cintura ajustável, dotada de ajuste perfeito
para evitar vazamentos, com flocos de gel,
camadas externas e internas perfeitamente
sobrepostas, com bordas unidas entre si, deve
conter no mínimo dois fios de elástico. Deve
apresentar macieze absorção adequada a sua
finalidade, superfície uniforme, livre de
empelotamentos ou qualquer outro tipo de
defeitos. Revestimento externo confeccionado
em plástico de polietileno comespessura,
flexibilidade e resistência adequada, dotada de
faixa multi ajustáveis nas laterais de duas tiras
adesivas abre e fecha devidamente impregnada
de substancia aderente antialérgica, possuindo
na extremidade pequena dobradura que
permita preservar sua adesividade e o fácil
manuseio Embalagem: o produto deve ser
acondicionado de acordo com normas de
embalagem, constar dado de Identificação,
data de fabricação, prazo de validade número
do lote e procedência e registro no Ministério da
Saúde Unidade: pacotes com de 20 a 24
Unidades.
HASTES FLEXÍVEIS com pontas de algodão,
embalagem c/ 50 unidades.

PREMISSE

UND

135

SAPEKA

PCT

5.000

TOPZ

UND

1.200

UND

500

UND

500

UND

500

UND

300

SHAMPOO INFANTIL - neutro para todo tipo
de cabelo, com atestado e PH e oftalmo e
dermatoligicamento que protege o cabelo 350 PALMOLIVE
KIDS
ml. Apresentar uma amostra no dia da abertura
do certame.
CONDICIONADOR DE CABELO INFANTIL Condicionador infantil, com atestado Oftalmo e
Dermatologicamente que protege o cabelo,
desembaraçando os fios e deixando um
delicado perfume. Fórmula especial para o PALMOLIVE
bebê, sem corantes. Produto acondicionado em
KIDS
embalagem de polietileno, com tampa dosadora
de 350ml. Apresentar uma amostra no dia da
abertura do certame.
CREME PARA CABELO INFANTIL - PARA
TODOS OS TIPOS DE CABELOS, PARA PENTEAR
PALMOLIVE
OS CABELOS, EMBALAGEM DE 150 ML.
KIDS
APRESENTAR UMA AMOSTRA NO DIA DO
CERTAME.
TALCO
DESODORANTE,
perfumado,
BABY
embalagem mínima de 100g
POPPY

13,00

R$
1.755,00

15,80

R$
79.000,00

1,90

R$
2.280,00

9,90

R$
4.950,00

10,90

R$
5.450,00

10,90

R$
5.450,00

8,90

R$
2.670,00
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25

26

27

28
29

30

31

32

33

34

35

Araci

ESCOVA DENTAL - Escova dental infantil.
Informação Adicional: Cabeça compacta oval
feita com material suave ajuda a proteger a
gengiva das crianças; Cerdas multi-nível em
curva alcança, todos os dentes, inclusive os
molares de difícil alcance; Cabo pequeno
antiderrapante
se
adapta
aos dedos pequenos.
GEL DENTAL infantil, sem flúor embalagem
minima 50gr. Apresentar uma amostra no dia
do certame.
ALGODÃO-Algodão Hidrófilo com 100% em
algodão super absorvente extra macio,
acondicionado em embalagem plástica de 100g
ESCOVA P/ CABELO com cerdas macias,
tamanho médio.
PENTE para cabelo, tamanho médio.
COLÔNIA INFANTIL - possuir pH balanceado,
fragância suave e delicado perfume de lavanda,
com formulação suave, sem álcool ou corante,
embalagem de polietileno de 200ml, com tampa
dosadora
PAPEL HIGIÊNICO, folha simples picotada,
em rolo, na cor branca, dimensões 30mx10cm.
Embalagem c/ 16x4 unidades. 100% Celulose.
Apresentar uma amostra no dia do certame.
PAPEL HIGIÊNICO, Papel higiênico folha
duplas em rolo não reciclado, alta absorção na
cor branca, neutro, macio, dimensões 30m x
10cm. A embalagem deverá conter a marca do
fabricante, testado dermatologicamente, selo de
certificado ISO 9001, com 16 X 4 rolos.
Apresentar uma amostra no dia do certame.
Guardanapo de papel, material celulose,
largura 24 cm, comprimento 22 cm, cor branca,
contendo no mínimo 50 und, tipo folhas
simples.
TOUCA CAPILAR - sanfonada TNT descartável
com elástico duplo, fabricada em 100%
polipropileno. Atóxico, de acordo com a
RESOLUÇÃO - RDC N° 216, DE 15 DE
SETEMBRO DE 2004. Embalagem c/ 100
unidades.
TOALHA PARA MÃO -algodao, diversas cores,
dimensoes 32 x 50 cm.

CONDOR

UND

800

CONDOR

UND

300

APOLO

UND

120

CONDOR

UND

200

CONDOR

UND

200

JOHNSON
BABY

UND

300

FAMILIAR
SUPREMO

FRD

3.150

PERSONAL
VIP

FRD

625

SANTEPEL

PCT

610

LAGROTTA
AZZURRA

CX

710

SANTISTA

UND

200

36

PANO DE COPA, sem estampa, alvejado,
dimensões 70x50cm

TECIPAN

UND

3.655

37

PANODE CHÃO - tipo saco, 100% Algodão,
alvejado 78X48cm.

TECIPAN

UND

6.770

38

FLANELA - Flanela 100% algodão dimensões
30x60 cm

TECIPAN

UND

2.320

3,90

R$
3.120,00

5,99

R$
1.797,00

2,80

R$
336,00

13,00

R$
2.600,00

2,70

R$
540,00

11,99

R$
3.597,00

34,90

R$
109.935,00

48,85

R$
30.531,25

0,89

R$
542,90

14,00

R$
9.940,00

6,50

R$
1.300,00

2,99

R$
10.928,45

2,99

R$
20.242,30

1,79

R$
4.152,80

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DS2YLPF3LG8J1LT+HDFFJG

Esta edição encontra-se no site: www.araci.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Terça-feira
6 de Setembro de 2016
23 - Ano - Nº 2195

Araci

39

40

41

COADOR DE CAFÉ - Coador de café grande de
pano
100%
algodão
branco
alvejado,
dimensões aproximada de 20cm x 30 cm de
profundidade, com cabo de 16cm de
comprimento.
FÓSFORO, Pacote com 10 Caixas com 40
Fósforos
LUVAS para limpeza composição borracha de
látex natural, com revestimento interno com
flocos de algodão, frisos antiderrapante,
reforçado,
com
superfície
externa
antiderrapante, tamanho M e G.

42

MARMITEX de alumínio Nº 8 fechamento à
máquina caixa com 100 unidades.

43

COLHER descartável tamanho media, plástico,
transparente. Pacotes com 50 und.

44

45

46

COPO descartável, para cafezinho em plástico
descartável, Capacidade 50 ml, em resina
termoplástica destinada ao Consumo de
bebidas, não toxica, branco, isento de:
materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos,
Deformações, bordas afiadas e rebarbas. O
peso por 100unidades (cento) do copo deverá
ser igual ou superior a 80 gramas. Deve estar
gravado em alto relevo a marca ou
Identificação dofabricante, capacidade e
símbolo de Material reciclável, de acordo com
as normas NBR vigentes e Resoluções/ Anvisa.
Caixa com 5000 Unidades.
COPO para água em plástico descartável,
capacidade 200 ml, em resina termoplástica
destinada ao consumo de Bebidas, não tóxica,
branco, isento de: materiais estranhos, bolhas,
rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas
e rebarbas. O peso por 100 unidades (cento) do
copo devera ser igual ou superior a 190
gramas, deve estar gravado em Alto relevo a
marca
ou
identificação
do
fabricante,
capacidade e símbolo de material reciclável, de
acordo com as normas NBR vigentes e
Resoluções/ANVISA. Embalagem em manga
inviolável, com 100 unidades, contendo dados,
tipo leitoso. Caixa com 2500 Unidades.
COPO para água em plástico descartável,
capacidade 300 ml, em resina termoplástica
destinada ao consumo de Bebidas, não tóxica,
branco, isento de: materiais estranhos, bolhas,
rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas
e rebarbas. O peso por 100 unidades (cento) do
copo devera ser igual ou superior a 190
gramas, deve estar gravado em Alto relevo a
marca
ou
identificação
do
fabricante,
capacidade e símbolo de material reciclável, de
acordo com as normas NBR vigentes e
Resoluções/ANVISA. Embalagem em manga
inviolável, com 100 unidades, contendo dados,
tipo leitoso. Caixa com 2000 Unidades

TECIPAN

UND

550

GUARANI

PCT

3.295

VOLK

PAR

3.540

TAKENTE

CX

500

MONTEY
PLAST

PCT

300

SCHIO

CX

85

SCHIO

CX

235

SCHIO

CX

75

1,90

R$
1.045,00

2,90

R$
9.555,50

5,80

R$
20.532,00

34,90

R$
17.450,00

3,70

R$
1.110,00

69,00

R$
5.865,00

73,00

R$
17.155,00

79,00

R$
5.925,00
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47

Saco de Lixo, 20 Litros, Preto, 50x53x0,004xm,
pct c/100 unidades

AZEPLAST

PCT

1.280

48

Saco de Lixo, 40 Litros, Preto, 60x60x0,004cm,
pct c/100 unidades

AZEPLAST

PCT

1.710

49

Saco de Lixo, 60 Litros, Preto, 58x76x0,004cm,
pct c/100 unidades

AZEPLAST

PCT

1.710

50

Saco de Lixo, 100 Litros, Preto,
75x95X0,004cm, pct c/100 unidades

AZEPLAST

PCT

2.330

BRALIMPIA

UND

2

CONDOR

UND

165

CONDOR

UND

165

CONDOR

UND

850

51

52

53

54

CARRO FUNCIONAL DE LIMPEZA
COMPLETO, características adicionais: carro
funcional para limpeza, material polipropileno
resistente, cantos arredondados, com três
prateleiras, lixeira com retirada frontal do lixo,
display para fixação do programa de limpeza,
haste fixadora do saco de lixo, espaço para
caderno e caneta, cor predominante cinza, saco
de poliéster capacidade 90 L, cor amarela.
Acompanha o produto 01 carro funcional,
conjunto espremedor Doblo de 50 L com 02
(dois) baldes de 25L cada, 01 (um) conjunto
Mop liquido com 01 (um) cabo de alumínio, 01
(uma) haste e 01 (um) refil Mop liquido 320g
tipo esfregão, 01 (uma) placa de sinalização
piso molhado, 01 (uma) pá coletora Pop, 01
(um) conjunto Mop pó com 01 (um) cabo de
alumínio, 01 (uma) armação 01 (um) e um refil
Mop pó 60cm, cor predominante amarela.
Balde com Escorredor para Mop de 10 a 14
Litros com 1 balde + 1 escorredor.
Esfregão (MOP) para limpeza de chão, suporte
em polipropileno de 34cm(C) x 12,5cm(L), Cabo
cilíndrico de alumínio, revestido de plástico, no
mínimo 150cm(C). Refil mopmicro luva de fibra.
Refil/MOP micro-luva de fibra para esfregão de
polipropileno de 34cm(C)x12,5cm(L) com
encaixe para cabos.

15,50

R$
19.840,00

16,50

R$
28.215,00

21,50

R$
36.765,00

29,80

R$
69.434,00

1.800,40

R$
3.600,80

55,00

R$
9.075,00

34,01

R$
5.611,65

15,01

R$
12.758,50

R$ 935.000,00 (Novecentos e trinta e cinco mil
reais).

VALOR GLOBAL DO LOTE

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para pagamento do Fornecimento do material previsto nesta Ata correrão por conta das
Dotações Orçamentárias, discriminadas na Autorização para Fornecimento– SOLICITAÇÃO DE DESPESAS SD e no contrato, se houver.
3. DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES
3.1 - Integram a presente Ata de Registro de Preços – ARP a Secretaria Municipal de ADMINISTRAÇÃO na
qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR e Secretaria Municipal de Saúde como órgão participante, de acordo
quantitativo descriminado no Anexo deste contrato.
3.2 - Qualquer órgão ou entidade de qualquer esfera da Administração Pública Municipal poderá solicitar a
utilização da presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação em epígrafe,
observadas as exigências contidas no art. 15º do Decreto Municipal nº 828/2014
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4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
4.1 – O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da Secretaria de Administração, obriga-se a cumprir fielmente a
disposição constante no artigo 5º do Decreto Municipal nº 828/2014.
5. CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE E NÃO PARTICIPANTE
5.1 - O ÓRGÃO PARTICIPANTE e o ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado,
obrigam-se as condições previstas no art. 26º e ss. do Decreto Municipal nº 828/2014.
6. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1 - O FORNECEDOR obriga-se a:
a) assinar a ARP e retirar a respectiva nota de empenho no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da convocação, no que couber;
b) informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quanto à aceitação ou não do Prestação de
Serviços a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de
utilizar o presente ARP;
c) entregar os materiais solicitados nos prazos estabelecidos nos termos do edital e seus anexos;
d) fornecer os materiais conforme especificações, marcas, e preços registrados na presente ARP;
e) entregar os materiais solicitado (s) no respectivo endereço do órgão participante ou não participante da
presente ARP;
f) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO
GERANCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;
g) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, documentação de
habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
h) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura
da presente ARP;
i) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante (s) e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na
presente ARP;
j) apresentar, quando da assinatura deste instrumento, planilha de formação de preços atualizada
contendo a distribuição proporcional dos valores finais ofertados na sessão de licitação, após os lances, se
for o caso;
k) manter, durante e vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
l) arcar com as despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega.
5. DO PREÇO
5.1 - O preço de cada item encontra-se especificado no Anexo I do Edital.
5.2 - Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas,
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), Prestação de Serviços de mão de obra especializada,
encargos sociais, lucros, equipamentos e transporte de material e de pessoal e qualquer despesa acessória
ou necessária, não especificada neste Edital.
5.3 - O Município deverá verificar e aceitar as faturas emitidas pelo Fornecedor, recusando-as quando
inexatas.
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6. DO REAJUSTE
6.1 - O prazo de validade comercial da proposta de preços é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da
data da assinatura da Ata de Registro de Preços.
6.2 - Os preços sujeitos a controle oficial poderão ser reajustados nos termos e prazos fixados pela
“SELIC”.
6.3 - O disposto no item anterior aplica-se igualmente, aos casos de incidência de novos impostos ou
taxas e de alteração das alíquotas dos já existentes.
6.4 - O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização dos
preços vigentes através de solicitação formal ao órgão gerenciador, aqui representado pela SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido,
tais como: lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas,
componentes ou de outros documentos.
6.5 - A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado.
7. DOS PRAZOS
7.1 - O Fornecedor deverá firmar as contratações decorrentes do Registro de Preços no prazo de até 10
(dez) dias corridos, a contar da convocação expedida pelo Município.
7.2 - O prazo de validade do Registro de Preços será até 31/12/2016, a contar da assinatura da presente
Ata.
7.3 - Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e
vencem os prazos em dia de expediente na Administração Pública Municipal. Quando ocorrer o vencimento
fora do dia útil, considerar-se-á o primeiro dia útil imediatamente subseqüente, sem ônus.
7.4 - Após 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura da Ata, a Administração poderá
repetir o julgamento dos preços, após convocação de todos os habilitados, mediante aviso publicado no
Diário Oficial do Município.
8. DO PAGAMENTO
8.1 - Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em
conta corrente, no prazo não superior a 08 (oito) dias, contados da data de verificação do adimplemento
de cada parcela, o que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias.
8.2 - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização
por parte da contratada.
8.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu
vencimento ocorrerá .... dias após a data de sua apresentação válida.
8.4 - O preço a ser pago será o vigente na data da apresentação da proposta inicial ou da nova proposta
apresentada quando da repetição do julgamento, independentemente do preço em vigor na data da
entrega.
8.5 - Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será
solicitado, imediatamente para a substituição e/ou emissão de Nota de Correção e esse intervalo de tempo
não será considerado para efeito de atualização do valor contratado.
8.6 - O Município se compromete a efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos ao Fornecedor.
8.7 - A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será
calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a
variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
9. DA CONTRATAÇÃO

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DS2YLPF3LG8J1LT+HDFFJG

Esta edição encontra-se no site: www.araci.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Araci

Terça-feira
6 de Setembro de 2016
27 - Ano - Nº 2195

9.1 - Como condição para celebração do contrato ou instrumento equivalente, o licitante deverá manter,
durante todo o prazo de validade do Registro de Preços todas as condições de habilitação exigidas na
licitação.
9.2 - As obrigações decorrentes do Fornecimento dos materiais constante do Registro de Preços a serem
firmadas entre o Município e o Fornecedor são as constantes desta Ata e da Autorização para Prestação de
Serviços - SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD, observando-se as condições estabelecidas no Edital, seus
anexos e na legislação vigente.
9.3 - O Município solicitará, por escrito e dentro do prazo de vigência do Registro de Preços, os
quantitativos dos bens de acordo com suas necessidades e respeitados os limites máximos estabelecidos
no Edital.
9.4 - Na hipótese do primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar ou não aceitar o prazo e
condições estabelecidas no contrato, poderão ser convocados os Fornecedores remanescentes, na ordem
de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado,
inclusive quanto ao preço.
9.5 - Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o MUNICÍPIO poderá comprar de mais
de um Fornecedor registrado, segundo ordem de classificação, desde que razões de interesse público
justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de Prestação de Serviços compatível com
o solicitado pelo Município, observado as condições do Edital e os preços registrados dos demais
Fornecedores.
9.6 - O licitante obrigar-se-á a fornecer o objeto, para o qual foi classificado, durante o período da revisão
prevista para cada 90 (noventa) dias, até a publicação da homologação da revisão.
9.7 - O Município se compromete a prestar, verbalmente ou por escrito, ao Fornecedor informações que
visem esclarecer ou orientar o fiel cumprimento desta Ata e a providenciar a publicação resumida do
objeto deste instrumento no Diário Oficial do Município.
10. DA ENTREGA
10.1 - Os materiais serão entregues no local e prazo indicados na SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD e
recebidos por servidor responsável designado pela unidade administrativa equivalente da unidade
solicitante, o qual procederá a conferência, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.
Parágrafo Primeiro – O recebimento do objeto aqui registrado só se dará após adotados, pelo Município,
todos os procedimentos previstos no art. 73, inciso II, da Lei n.º 8.666/93.
Parágrafo Segundo – O Município rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de Prestação de
Serviços em desacordo com as especificações do objeto da licitação.
10.2 - O Fornecedor se comprometerá a atender com presteza às reclamações sobre a qualidade e
pontualidade da entrega do material, providenciando sua imediata correção, sem ônus para o Município;
10.3 - Em caso de divergência entre a SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD e a Nota Fiscal/Fatura ou entre
os objetos efetivamente entregues, o Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente, para
adoção das providências cabíveis.
10.4 - O prazo de entrega do material será de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da assinatura
da SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD pelo Fornecedor.
10.5- O Prestação de Serviços do material somente será considerado concluído mediante a emissão de
atesto na Nota Fiscal, expedido pelo setor de recebimento de material, através do carimbo padrão.
10.6 - O prazo estabelecido no item 8.4 poderá ser prorrogado, quando solicitado pelo Fornecedor e desde
que ocorra motivo justificado, comprovado e aceito pela Administração
10.7 - O Fornecedor se comprometerá em manter durante toda a execução deste instrumento, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
Edital.
11. DAS PENALIDADES
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11.1 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas na Ata, sujeitará o
Fornecedor às sanções previstas nas legislações que regem o edital, sendo, contudo, garantida a prévia e
ampla defesa em processo administrativo.
11.2 - A inexecução, parcial ou total, do Contrato ou da Autorização para Prestação de Serviços SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD, ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade
para licitar e contratar com a Administração Pública e multa, de acordo com a gravidade da infração.
11.3 - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o
Contrato ou a Autorização para Prestação de Serviços - SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD, dentro de 10
(dez) dias corridos, contados da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
Prestação de Serviços não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do Prestação de Serviços não realizado, por
cada dia subseqüente ao trigésimo dia.
11.4 - O Município se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao Fornecedor o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas na Ata.
11.5 - As multas previstas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o Fornecedor
da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
11.6 - Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o Fornecedor sujeitar-se-á às penalidades de
impedimento temporário de licitar com a Administração Pública e de declaração de inidoneidade que
poderão ser cumuladas com multa, sem prejuízo da rescisão da Ata e cancelamento do registro.
11.7 - A recusa injustificada do Fornecedor em assinar a Ata de Registro, dentro do prazo previsto,
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades cabíveis.
11.8 - O Fornecedor se comprometerá a ressarcir ao Município o equivalente a todos os danos decorrentes
de atraso, paralisação ou interrupção da entrega do material, exceto quando isto ocorrer por exigência do
Município ou, ainda, por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser devidamente
comunicadas ao Município no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência.
11.9 - O Fornecedor manterá sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mão-deobra para execução completa e eficiente do objeto deste instrumento;
12. DA RESCISÃO CONTRATUAL
12.1 - Constituem motivos de rescisão do Contrato, as hipóteses elencadas no Art. 78, da Lei n.º
8.666/93.
12.2 - Caso o Município não utilize a prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo critério, poderá
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra
integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital.
12.3 - A rescisão poderá ser unilateral, amigável ou judicial, nos termos e condições previstas no Art. 79
da Lei n.º 8.666/93.
12.4 - O Fornecedor reconhece os direitos do Município nos casos de rescisão previstos nos Arts. 77 a 80
da Lei n.º 8.666/93.
13. DA COBRANÇA JUDICIAL
13.1 - As importâncias devidas pelo Fornecedor serão cobradas através de processos de execução,
ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
14. DA FISCALIZAÇÃO
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14.1 - A fiscalização do objeto deste instrumento será exercida pela
14.2 - Em caso de divergência entre a SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD e a Nota Fiscal/Fatura ou entre
os produtos efetivamente entregues, o Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente, sendo a
ocorrência comunicada a SSA para adoção das providências cabíveis.
14.3 - A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização por parte do Município não eximirá o
Fornecedor da total responsabilidade na execução deste Prestação de Serviços.
15. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
15.1. O Fornecedor se obriga a fornecer o objeto deste instrumento na conformidade do constante no
Edital, e que, com seus anexos, integra este termo, independentemente da transcrição, para todos os fins
e efeitos legais.
16.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. O Município não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Fornecedor com terceiros,
ainda que vinculados à execução do presente instrumento.
17. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
17.1. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador,
sendo que a decisão final deverá ser fundamentada.
17.2. O registro do Fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia e ampla defesa em processo
administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação, quando:
I – o Fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, Autorização
para Prestação de Serviços e Contrato;
II - o Fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de Preços;
III - o Fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato, decorrente do Registro de Preços, por
um dos motivos elencados nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.
17.3. Os preços registrados poderão ser cancelados ou suspensos temporariamente nas seguintes
hipóteses:
I - quando se tornarem superiores aos praticados pelo mercado;
II - por razões de interesse público, devidamente fundamentado.
17.4. A comunicação do cancelamento do registro do Fornecedor, será feita por escrito, juntando-se o
comprovante de recebimento nos autos que deram origem ao registro.
17.5. No caso do Fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será
feita por publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir
da data da publicação.
17.6. O Fornecedor poderá pedir o cancelamento do preço registrado, mediante solicitação por escrito,
desde que comprove estar definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências do
instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços.
17.7. A solicitação do Fornecedor para cancelamento do Registro de Preços não o desobriga do Prestação
de Serviços dos produtos até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas no instrumento
convocatório e na presente Ata.
17.8. Enquanto perdurar o cancelamento poderão ser realizadas novas licitações para a aquisição dos
bens constantes do Registro de Preços.
18. DO FORO
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18.1. Fica eleito o foro da comarca de Araci, Estado da Bahia, para dirimir eventuais conflitos originados
pela presente Ata e pelo futuro contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que possa
ser.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual
teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Araci – BA, 03 de Agosto de 2016
Assinaturas:

ANTONIO CARVALHO DA SILVA NETO
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACI - MUNICIPIO

FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE
DIOGO OLIVEIRA PIMENTEL – (FMS)
_________________________________________
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DARILENE BISPO OLIVEIRA DE ARAÚJO – Secretária M. de Desenvolvimento Social- Contratante

J F O COMERCIO VAREJISTA DE PRODUITOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS LTDA EPP
ODAIR JOSE OLIVEIRA DA SILVA – FORNECEDOR
TESTEMUNHAS
1________________________
Nome
RG

2. _____________________
Nome
RG

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2016SRP

Aos três dias de agosto do ano de dois mil e dezesseis, presente de um lado o MUNICÍPIO DE ARACI,
ESTADO DA BAHIA, situada a Praça Nossa Senhora da Conceição, nº 04, centro – Araci – BA, inscrito no
CNPJ nº 14.232.086/0001-92, neste ato representado pelo Senhor Prefeito Antônio Carvalho da Silva
Neto, brasileiro, casado, residente e domiciliado Rua José Tibúrcio, 540, centro, Araci – Ba – CEP
48.760.000 e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ sob nº 09.291.555/000-04 com sede na rua 07 de Setembro nº 168, centro . Araci – BA, neste ato
representado pela Secretaria Municipal de Saúde o Sr. Diogo Oliveira Pimentel, brasileiro, casado,
residente e domiciliado na Rua Francino Ferreira, n° 71, Araci – BA – CEP 48.760.000, devidamente
autorizada pelo Decreto de Delegação de Competência, publicado no DOM de 16/06/2014, doravante
denominados MUNICÍPIO, e do outro a empresa MIRANDA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS E CIA LTDA–ME, inscrita no CNPJ Nº 09.257.531/0001-39 com sede na Rua José Mota,
s/nº, Centro, Araci, Bahia – CEP 48.760-000, neste ato representada pelo Sr. Joselito Cachoeira de
Miranda, residente e domiciliado na cidade de Araci– Ba com simplesmente denominado de
FORNECEDOR, firmam a presente ATA DE REGISTROS DE PREÇOS, conforme decisão exarada no
Processo Administrativo nº 282/2016, adjudicada e homologada em 03/08/2016 referente ao Pregão
Presencial nº 029/2016SRP, para Registro de Preços para a prestação de serviços com a dedetização de
prédios públicos para atender solicitações de distintas secretarias, relacionados no Anexo I e II do Edital,
nos termos da Lei n.º 8.666/93, da Lei n° 10.520/02 e do Decreto Municipal n° 828/2014 de 17/09/2014,
consoante as seguintes cláusulas e condições:
1. DO OBJETO E PREÇO REGISTRADO
1.1 - O objeto desta Ata é o registro dos preços classificados no Pregão Presencial nº 029/2016SRP,
conforme especificações e condições constantes neste instrumento, no qual estão contemplados o prazo
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de execução e a estimativa das quantidades para A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A
DEDETIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS para secretarias supramencionadas, na medida das suas
necessidades e segundo a conveniência do serviço público, e que a este termo integram, como se
transcritas.
1.2 - O prazo de validade do Registro de Preços é até 31/12/2016, contados a partir da data da assinatura
desta Ata, durante o qual os licitantes que tenham os seus preços registrados poderão ser convidados a
firmar as contratações, observadas as condições fixadas no edital e nas normas pertinentes.
1.3 - As contratações derivadas do registro obedecerão às condições da minuta de contrato constante do
Anexo V do edital.
1.4 - É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não 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 preços ficarão à disposição
da Secretaria de Administração e demais secretarias participantes, para que efetue as contratações nas
oportunidades e quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido.
1.6 - A existência de preços registrados não obriga as Secretarias a firmar as contratações que deles
poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às
licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições.
1.7 - O fornecedor ou prestador de serviços fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições constantes
nesta Ata de Registro de Preço, os acréscimos ou supressões nos quantitativos registrados, limitados a
25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada item registrado.
1.8 - As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que seja resultado de acordo entre os
contratantes.
1.9 - Os preços registrados, na presente ata, são extraídos do item 7, da ata de julgamento, do pregão
presencial, acima referenciado, a saber:
LOTEI EDUCAÇÃO
DESCRIÇÃO DOS
SERVIÇOS

ITEM

UND

1

Dedetização de unidades de
ensino municipal

m²

2

Dedetização de unidades de
ensino municipal

m²

QTD

LOCAL

11.146,20 Sede
7.992,22 Zona Rural

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 9,78

R$ 109.009,84

R$ 10,00

R$ 79.922,20

VALOR PARA DUAS DEDETIZAÇÃO
Total de m² a serem dedetizados =
VALOR GLOBAL DO LOTE I

19.138,42
R$ 188.932,04 (Cento e oitenta e oito mil, novecentos e
trinta e dois reais e quatro centavos).

LOTE II SAUDE
ITEM

DESCRIÇÃO DOS
SERVIÇOS

UND

QTD

LOCAL

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

Dedetização de unidades de
saúde municipal

m²

2.140,00 Sede

R$ 9,70

R$ 20.758,00

2

Dedetização de unidades de
saúde municipal

m²

1.360,00 Zona Rural

R$ 9,72

R$ 13.219,20

VALOR PARA DUAS DEDETIZAÇÃO
Total de m² a serem dedetizados =
VALOR GLOBAL DO LOTE II

3.500
R$ 33.977,20 (Trinta e três mil, novecentos e setenta e sete
reais e vinte centavos.

LOTE III INFRAESTRUTURA
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ITEM

DESCRIÇÃO DOS
SERVIÇOS

UND

1

Dedetização do Mercado
Municipal

m²

2

Dedetização do Mercado
municipal

m²

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1.444,02 Sede

R$ 9,86

R$ 14.238,04

1.230,00 Zona Rural

R$ 9,88

R$ 12.152,40

QTD

LOCAL

VALOR PARA DUAS DEDETIZAÇÃO
Total de m² a serem dedetizados =
VALOR GLOBAL DO LOTE III

2.674,02
R$ 26.390,44 (Vinte e seis mil, trezentos e noventa reais e
quatro centavos).

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para pagamento do Fornecimento do material previsto nesta Ata correrão por conta das
Dotações Orçamentárias, discriminadas na Autorização para Fornecimento– SOLICITAÇÃO DE DESPESAS SD e no contrato, se houver.
3. DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES
3.1 - Integram a presente Ata de Registro de Preços – ARP a Secretaria Municipal de ADMINISTRAÇÃO na
qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR e Secretaria Municipal de Saúde como órgão participante, de acordo
quantitativo descriminado no Anexo deste contrato.
3.2 - Qualquer órgão ou entidade de qualquer esfera da Administração Pública Municipal poderá solicitar a
utilização da presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação em epígrafe,
observadas as exigências contidas no art. 15º do Decreto Municipal nº 828/2014
4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
4.1 – O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da Secretaria de Administração, obriga-se a cumprir fielmente a
disposição constante no artigo 5º do Decreto Municipal nº 828/2014.
5. CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE E NÃO PARTICIPANTE
5.1 - O ÓRGÃO PARTICIPANTE e o ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado,
obrigam-se as condições previstas no art. 26º e ss. do Decreto Municipal nº 828/2014.
6. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1 - O FORNECEDOR obriga-se a:
a) assinar a ARP e retirar a respectiva nota de empenho no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da convocação, no que couber;
b) informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quanto à aceitação ou não do Prestação de
Serviços a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de
utilizar o presente ARP;
c) entregar os materiais solicitados nos prazos estabelecidos nos termos do edital e seus anexos;
d) fornecer os materiais conforme especificações, marcas, e preços registrados na presente ARP;
e) entregar os materiais solicitado (s) no respectivo endereço do órgão participante ou não participante da
presente ARP;
f) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO
GERANCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;
g) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, documentação de
habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
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h) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura
da presente ARP;
i) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante (s) e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na
presente ARP;
j) apresentar, quando da assinatura deste instrumento, planilha de formação de preços atualizada
contendo a distribuição proporcional dos valores finais ofertados na sessão de licitação, após os lances, se
for o caso;
k) manter, durante e vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
l) arcar com as despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega.
5. DO PREÇO
5.1 - O preço de cada item encontra-se especificado no Anexo I do Edital.
5.2 - Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas,
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), Prestação de Serviços de mão de obra especializada,
encargos sociais, lucros, equipamentos e transporte de material e de pessoal e qualquer despesa acessória
ou necessária, não especificada neste Edital.
5.3 - O Município deverá verificar e aceitar as faturas emitidas pelo Fornecedor, recusando-as quando
inexatas.
6. DO REAJUSTE
6.1 - O prazo de validade comercial da proposta de preços é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da
data da assinatura da Ata de Registro de Preços.
6.2 - Os preços sujeitos a controle oficial poderão ser reajustados nos termos e prazos fixados pela
“SELIC”.
6.3 - O disposto no item anterior aplica-se igualmente, aos casos de incidência de novos impostos ou
taxas e de alteração das alíquotas dos já existentes.
6.4 - O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização dos
preços vigentes através de solicitação formal ao órgão gerenciador, aqui representado pela SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido,
tais como: lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas,
componentes ou de outros documentos.
6.5 - A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado.
7. DOS PRAZOS
7.1 - O Fornecedor deverá firmar as contratações decorrentes do Registro de Preços no prazo de até 10
(dez) dias corridos, a contar da convocação expedida pelo Município.
7.2 - O prazo de validade do Registro de Preços será até 31/12/2016, a contar da assinatura da presente
Ata.
7.3 - Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e
vencem os prazos em dia de expediente na Administração Pública Municipal. Quando ocorrer o vencimento
fora do dia útil, considerar-se-á o primeiro dia útil imediatamente subseqüente, sem ônus.
7.4 - Após 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura da Ata, a Administração poderá
repetir o julgamento dos preços, após convocação de todos os habilitados, mediante aviso publicado no
Diário Oficial do Município.
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8. DO PAGAMENTO
8.1 - Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em
conta corrente, no prazo não superior a 08 (oito) dias, contados da data de verificação do adimplemento
de cada parcela, o que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias.
8.2 - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização
por parte da contratada.
8.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu
vencimento ocorrerá .... dias após a data de sua apresentação válida.
8.4 - O preço a ser pago será o vigente na data da apresentação da proposta inicial ou da nova proposta
apresentada quando da repetição do julgamento, independentemente do preço em vigor na data da
entrega.
8.5 - Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será
solicitado, imediatamente para a substituição e/ou emissão de Nota de Correção e esse intervalo de tempo
não será considerado para efeito de atualização do valor contratado.
8.6 - O Município se compromete a efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos ao Fornecedor.
8.7 - A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será
calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a
variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
9. DA CONTRATAÇÃO
9.1 - Como condição para celebração do contrato ou instrumento equivalente, o licitante deverá manter,
durante todo o prazo de validade do Registro de Preços todas as condições de habilitação exigidas na
licitação.
9.2 - As obrigações decorrentes do Fornecimento dos materiais constante do Registro de Preços a serem
firmadas entre o Município e o Fornecedor são as constantes desta Ata e da Autorização para Prestação de
Serviços - SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD, observando-se as condições estabelecidas no Edital, seus
anexos e na legislação vigente.
9.3 - O Município solicitará, por escrito e dentro do prazo de vigência do Registro de Preços, os
quantitativos dos bens de acordo com suas necessidades e respeitados os limites máximos estabelecidos
no Edital.
9.4 - Na hipótese do primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar ou não aceitar o prazo e
condições estabelecidas no contrato, poderão ser convocados os Fornecedores remanescentes, na ordem
de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado,
inclusive quanto ao preço.
9.5 - Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o MUNICÍPIO poderá comprar de mais
de um Fornecedor registrado, segundo ordem de classificação, desde que razões de interesse público
justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de Prestação de Serviços compatível com
o solicitado pelo Município, observado as condições do Edital e os preços registrados dos demais
Fornecedores.
9.6 - O licitante obrigar-se-á a fornecer o objeto, para o qual foi classificado, durante o período da revisão
prevista para cada 90 (noventa) dias, até a publicação da homologação da revisão.
9.7 - O Município se compromete a prestar, verbalmente ou por escrito, ao Fornecedor informações que
visem esclarecer ou orientar o fiel cumprimento desta Ata e a providenciar a publicação resumida do
objeto deste instrumento no Diário Oficial do Município.
10. DA ENTREGA
10.1 - Os materiais serão entregues no local e prazo indicados na SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD e
recebidos por servidor responsável designado pela unidade administrativa equivalente da unidade
solicitante, o qual procederá a conferência, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.
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Parágrafo Primeiro – O recebimento do objeto aqui registrado só se dará após adotados, pelo Município,
todos os procedimentos previstos no art. 73, inciso II, da Lei n.º 8.666/93.
Parágrafo Segundo – O Município rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de Prestação de
Serviços em desacordo com as especificações do objeto da licitação.
10.2 - O Fornecedor se comprometerá a atender com presteza às reclamações sobre a qualidade e
pontualidade da entrega do material, providenciando sua imediata correção, sem ônus para o Município;
10.3 - Em caso de divergência entre a SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD e a Nota Fiscal/Fatura ou entre
os objetos efetivamente entregues, o Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente, para
adoção das providências cabíveis.
10.4 - O prazo de entrega do material será de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da assinatura
da SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD pelo Fornecedor.
10.5- O Prestação de Serviços do material somente será considerado concluído mediante a emissão de
atesto na Nota Fiscal, expedido pelo setor de recebimento de material, através do carimbo padrão.
10.6 - O prazo estabelecido no item 8.4 poderá ser prorrogado, quando solicitado pelo Fornecedor e desde
que ocorra motivo justificado, comprovado e aceito pela Administração
10.7 - O Fornecedor se comprometerá em manter durante toda a execução deste instrumento, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
Edital.
11. DAS PENALIDADES
11.1 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas na Ata, sujeitará o
Fornecedor às sanções previstas nas legislações que regem o edital, sendo, contudo, garantida a prévia e
ampla defesa em processo administrativo.
11.2 - A inexecução, parcial ou total, do Contrato ou da Autorização para Prestação de Serviços SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD, ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade
para licitar e contratar com a Administração Pública e multa, de acordo com a gravidade da infração.
11.3 - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o
Contrato ou a Autorização para Prestação de Serviços - SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD, dentro de 10
(dez) dias corridos, contados da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
Prestação de Serviços não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do Prestação de Serviços não realizado, por
cada dia subseqüente ao trigésimo dia.
11.4 - O Município se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao Fornecedor o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas na Ata.
11.5 - As multas previstas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o Fornecedor
da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
11.6 - Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o Fornecedor sujeitar-se-á às penalidades de
impedimento temporário de licitar com a Administração Pública e de declaração de inidoneidade que
poderão ser cumuladas com multa, sem prejuízo da rescisão da Ata e cancelamento do registro.
11.7 - A recusa injustificada do Fornecedor em assinar a Ata de Registro, dentro do prazo previsto,
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades cabíveis.
11.8 - O Fornecedor se comprometerá a ressarcir ao Município o equivalente a todos os danos decorrentes
de atraso, paralisação ou interrupção da entrega do material, exceto quando isto ocorrer por exigência do

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DS2YLPF3LG8J1LT+HDFFJG

Esta edição encontra-se no site: www.araci.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Terça-feira
6 de Setembro de 2016
36 - Ano - Nº 2195

Araci

Município ou, ainda, por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser devidamente
comunicadas ao Município no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência.
11.9 - O Fornecedor manterá sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mão-deobra para execução completa e eficiente do objeto deste instrumento;
12. DA RESCISÃO CONTRATUAL
12.1 - Constituem motivos de rescisão do Contrato, as hipóteses elencadas no Art. 78, da Lei n.º
8.666/93.
12.2 - Caso o Município não utilize a prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo critério, poderá
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra
integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital.
12.3 - A rescisão poderá ser unilateral, amigável ou judicial, nos termos e condições previstas no Art. 79
da Lei n.º 8.666/93.
12.4 - O Fornecedor reconhece os direitos do Município nos casos de rescisão previstos nos Arts. 77 a 80
da Lei n.º 8.666/93.
13. DA COBRANÇA JUDICIAL
13.1 - As importâncias devidas pelo Fornecedor serão cobradas através de processos de execução,
ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
14. DA FISCALIZAÇÃO
14.1 - A fiscalização do objeto deste instrumento será exercida pela
14.2 - Em caso de divergência entre a SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD e a Nota Fiscal/Fatura ou entre
os produtos efetivamente entregues, o Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente, sendo a
ocorrência comunicada a SSA para adoção das providências cabíveis.
14.3 - A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização por parte do Município não eximirá o
Fornecedor da total responsabilidade na execução deste Prestação de Serviços.
15. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
15.1. O Fornecedor se obriga a fornecer o objeto deste instrumento na conformidade do constante no
Edital, e que, com seus anexos, integra este termo, independentemente da transcrição, para todos os fins
e efeitos legais.
16.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. O Município não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Fornecedor com terceiros,
ainda que vinculados à execução do presente instrumento.
17. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
17.1. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador,
sendo que a decisão final deverá ser fundamentada.
17.2. O registro do Fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia e ampla defesa em processo
administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação, quando:
I – o Fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, Autorização
para Prestação de Serviços e Contrato;
II - o Fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de Preços;
III - o Fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato, decorrente do Registro de Preços, por
um dos motivos elencados nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.
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17.3. Os preços registrados poderão ser cancelados ou suspensos temporariamente nas seguintes
hipóteses:
I - quando se tornarem superiores aos praticados pelo mercado;
II - por razões de interesse público, devidamente fundamentado.
17.4. A comunicação do cancelamento do registro do Fornecedor, será feita por escrito, juntando-se o
comprovante de recebimento nos autos que deram origem ao registro.
17.5. No caso do Fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será
feita por publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir
da data da publicação.
17.6. O Fornecedor poderá pedir o cancelamento do preço registrado, mediante solicitação por escrito,
desde que comprove estar definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências do
instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços.
17.7. A solicitação do Fornecedor para cancelamento do Registro de Preços não o desobriga do Prestação
de Serviços dos produtos até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas no instrumento
convocatório e na presente Ata.
17.8. Enquanto perdurar o cancelamento poderão ser realizadas novas licitações para a aquisição dos
bens constantes do Registro de Preços.
18. DO FORO
18.1. Fica eleito o foro da comarca de Araci, Estado da Bahia, para dirimir eventuais conflitos originados
pela presente Ata e pelo futuro contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que possa
ser.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual
teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Araci – BA, 03 de Agosto de 2016
Assinaturas:

ANTONIO CARVALHO DA SILVA NETO
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACI - MUNICIPIO

FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE
DIOGO OLIVEIRA PIMENTEL – (FMS)

MIRANDA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CIA LTDA–ME
JOSELITO CACHOEIRA DE MIRANDA – FORNECEDOR

TESTEMUNHAS
1________________________
Nome
RG

2. _____________________
Nome
RG
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2016SRP

Aos três dias de agosto do ano de dois mil e dezesseis, presente de um lado o MUNICÍPIO DE ARACI,
ESTADO DA BAHIA, situada a Praça Nossa Senhora da Conceição, nº 04, centro – Araci – BA, inscrito no
CNPJ nº 14.232.086/0001-92, neste ato representado pelo Senhor Prefeito Antônio Carvalho da Silva
Neto, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n° 0939915332, inscrito no CPF sob o nº
802.383.355-34, residente e domiciliado Rua José Tibúrcio, 540, centro, Araci – Ba – CEP 48.760.000, o
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº
09.291.555/000-04 com sede na rua 07 de Setembro nº 168, centro . Araci – BA, neste ato representado
pela Secretaria Municipal de Saúde o Sr. Diogo Oliveira Pimentel, brasileiro, casado, residente e
domiciliado na Rua Francino Ferreira, n° 71, Araci – BA – CEP 48.760.000, o FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n°
09.575.772/0001-26, com sede na Pç. José Ferreira, s/nº, centro, Araci - BA, neste ato representado pela
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social a SrªDarilene Bispo Oliveira de Araújo, brasileira,
casada,residente e domiciliada na Rua Padre Júlio Fiorentino, 395, Centro, Araci – Ba – CEP 48.760-000
devidamente autorizada pelo Decreto de Delegação de Competência, publicado no DOM de 16/06/2014,
doravante denominados MUNICÍPIO, e do outro a empresa GUIMARAES SERVIÇOS E
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 15.102.409/0001-96 com sede Rua José
Mota, n° 399, Térreo, Centro, Araci, Bahia – CEP 48.760-000, neste ato representada pelo Sr.Moab
Guimaraes de Jesus, residente e domiciliado na cidade de Araci– Ba com simplesmente denominado de
FORNECEDOR, firmam a presente ATA DE REGISTROS DE PREÇOS, conforme decisão exarada no
Processo Administrativo nº 280/2016, adjudicada e homologada em 03/08/2016 referente ao Pregão
Presencial nº 030/2016SRP, para Registro de Preços para a prestação de serviços de serralheria para
atender solicitações de distintas secretarias, relacionados no Anexo I e II do Edital, nos termos da Lei n.º
8.666/93, da Lei n° 10.520/02 e do Decreto Municipal n° 828/2014 de 17/09/2014, consoante as
seguintes cláusulas e condições:
1. DO OBJETO E PREÇO REGISTRADO
1.1 - O objeto desta Ata é o registro dos preços classificados no Pregão Presencial nº 030/2016SRP,
conforme especificações e condições constantes neste instrumento, no qual estão contemplados o prazo
de execução e a estimativa das quantidades para A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
SERRALHERIApara secretarias supramencionadas, na medida das suas necessidades e segundo a
conveniência do serviço público, e que a este termo integram, como se transcritas.
1.2 - O prazo de validade do Registro de Preços é até 31/12/2016, contados a partir da data da assinatura
desta Ata, durante o qual os licitantes que tenham os seus preços registrados poderão ser convidados a
firmar as contratações, observadas as condições fixadas no edital e nas normas pertinentes.
1.3 - As contratações derivadas do registro obedecerão às condições da minuta de contrato constante do
Anexo V do edital.
1.4 - É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não 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 preços ficarão à disposição
da Secretaria de Administração e demais secretarias participantes, para que efetue as contratações nas
oportunidades e quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido.
1.6 - A existência de preços registrados não obriga as Secretarias a firmar as contratações que deles
poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às
licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições.
1.7 - O fornecedor ou prestador de serviços fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições constantes
nesta Ata de Registro de Preço, os acréscimos ou supressões nos quantitativos registrados, limitados a
25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada item registrado.
1.8 - As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que seja resultado de acordo entre os
contratantes.
1.9 - Os preços registrados, na presente ata, são extraídos do item 7, da ata de julgamento, do pregão
presencial, acima referenciado, a saber:
LOTE I
SECRETARIA
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ITEM

PRODUTO/SERVIÇO

EDUCAÇÃO

SAÚDE

TOTAL

VL.
UNIT.
M²

30

20

50

42,10

40

20

60

39,00

16

155,00

45

55,00

Serviço de reforma em grade de metalon
20x30mm chapa de aço com pintura em
esmalte sintético.
Serviço de reforma em grade de
vergalhão de 1/2 e 3/8 com rodapé em
chapa raiada e pintura em esmalte
sintético

1

2

Serviço de reforma em grade 50x2.50 m
com colocação de chapa galvanizada.
Serviço de reforma em portão com tubo
1" polegada, chapa e pintura em esmalte
sintético

3
4

VALOR GLOBAL DO LOTE I

16

30

15

VL.
TOTAL

2.105,00

2.340,00

2.480,00

2.475,00

R$ 9.400,00 (Nove mil e quatrocentos reais).

LOTE II
SECRETARIA
ITEM

PRODUTO/SERVIÇO

EDUCAÇÃO

SAÚDE

INFRA

TOTAL

VL.
UNIT.
H/H

1

Serviço de solda elétrica
com aço 1020

50

50

50

150

44,33

VALOR GLOBAL DO LOTE II

VL.
TOTAL

6.649,50
R$ 6.649,50 (Seis mil, seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta
centavos).

LOTE III
SECRETARIA
ITEM

1

2

3

4

5

6

PRODUTO/SERVIÇO
Confecção de grade em
metalon 20x30 mm em chapa
de aço; 04 dobradiças; 02
ferrolhos
e
pintura
em
esmalte sintético
Confecção de grade em
vergalhão de 1/2 e 3/8 com
rodapé em chapa raiada, com
02 dobradiças, 01 ferrolho e
pintura em esmalte sintético.
Confecção de portão em tubo
1" polegada com chapa
raiada, 04 dobradiças, 03
ferrolhos
e
pintura
em
esmalte sintético
Confecção de grade de
proteção 1 x 2.2 m em
cantoneira 1" polegada e
barra de 1" em tela fio 10
Confecção de poste para
luminária com 4m(altura) em
tubo de 4' polegadas com 02
braços de 40 cm cada
Confecção de poste para
luminária com 7m(altura) em
tubo de 4' polegadas

EDUCAÇÃO

SAÚDE

INFRA

TOTAL

12

12

12

12

12

12

10

10

20

20

6

6

VL.
UNIT.
M²

450,00

260,00

474,50

240,00

240,00

380,00

VL. TOTAL

5.400,00

3.120,00

5.694,00

2.400,00

4.800,00

2.280,00
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7

8

9

10

11

12

Araci

Confecção de poste para
luminária com 4m (altura) em
tubo galvanizado de 4'
polegadas na chapa 14
Confecção de grade de
proteção em vergalhão de 1/2
e 3/8 com 1.1x2.2 m
Confecção de piquete de 1.2
m altura com argola em
vergalhão de 1/2
Confecção de cavalete "dupla
face" 0.60x1 m em metalon e
chapa de aço 0.2 mm
Confecção de lixeira cilíndrica
com chapa 20mm, suporte de
metalon 30x50 mm e placa de
20x40 cm em chapa de 0.2
mm, sendo a lixeira na
dimensão de 40x50 cm e a
base 45x110 cm
Confecção de suporte em
barra chata com cantoneiras
de 3/4 em medida de 1.3 m

VALOR GLOBAL DO LOTE III

6

6

4

4

15

15

8

8

30

30

20

20

1.440,00

240,00

1.120,00

280,00

375,00

25,00

1.200,00

150,00

7.800,00

260,00

900,00

45,00

R$36.529,00 (Trinta e seis mil, quinhentos e vinte e nove reais).

LOTE IV

ITEM
1

2

3

4

5

6

7

PRODUTO/SERVIÇO
Par de trave para futebol campo, tubo em
aço carbono de 3" polegadas e chapa 14
com altura de 1.90 m, acabamento pintura
esmalte sintético, medindo 7 x 2.5 m.
Par de trave para futebol society, tubo em
aço carbono de 3" polegadas e chapa 14
com altura de 1.90 m, acabamento pintura
esmalte sintético, medindo 5 x 2.5 m
Par de trave para quadra esportiva.
Material em tubo de aço carbono de 3/4'
polegadas e chapa 14, com altura de 1.90
m e acabamento com pintura em esmalte
sintético, medindo 0.4 x 0.6 m
Par de trave para futebol, tubo de aço
carbono de 1' 1/2 polegadas e chapa 14
com 1.9 de altura acabamento em pintura
esmalte sintético medindo 2 x 1.9 m
Confecção de placa em metalon 30x50mm
com dimensão 2.6x0.7 m com pintura em
esmalte sintético.
Confecção de barra para travessão com
tubo em aço carbono de 3' polegadas e
chapa 14 com altura de 1.9 m, acabamento
com pintura em esmalte sintético, medindo
7m
Confecção de haste de voleibol com 3 m de
altura em aço carbono de 3' polegadas na
chapa 14 e acabamento em esmalte
sintético.

VALOR GLOBAL DO LOTE IV

ESPORTE

VL. UNIT.

VL. TOTAL

10

1.070,00

10.700,00

12

750,00

9.000,00

6

160,00

960,00

6

550,00

3.300,00

6

120,00

720,00

4

265,00

1.060,00

2

130,00

260,00

R$ 26.000,00 (Vinte e seis mil reais).
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2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para pagamento do Fornecimento do material previsto nesta Ata correrão por conta das
Dotações Orçamentárias, discriminadas na Autorização para Fornecimento– SOLICITAÇÃO DE DESPESAS SD e no contrato, se houver.
3. DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES
3.1 - Integram a presente Ata de Registro de Preços – ARP a Secretaria Municipal de ADMINISTRAÇÃO na
qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR e Secretaria Municipal de Saúde como órgão participante, de acordo
quantitativo descriminado no Anexo deste contrato.
3.2 - Qualquer órgão ou entidade de qualquer esfera da Administração Pública Municipal poderá solicitar a
utilização da presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação em epígrafe,
observadas as exigências contidas no art. 15º do Decreto Municipal nº 828/2014
4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
4.1 – O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da Secretaria de Administração, obriga-se a cumprir fielmente a
disposição constante no artigo 5º do Decreto Municipal nº 828/2014.
5. CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE E NÃO PARTICIPANTE
5.1 - O ÓRGÃO PARTICIPANTE e o ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado,
obrigam-se as condições previstas no art. 26º e ss. do Decreto Municipal nº 828/2014.
6. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1 - O FORNECEDOR obriga-se a:
a) assinar a ARP e retirar a respectiva nota de empenho no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da convocação, no que couber;
b) informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quanto à aceitação ou não do Prestação de
Serviços a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de
utilizar o presente ARP;
c) entregar os materiais solicitados nos prazos estabelecidos nos termos do edital e seus anexos;
d) fornecer os materiais conforme especificações, marcas, e preços registrados na presente ARP;
e) entregar os materiais solicitado (s) no respectivo endereço do órgão participante ou não participante da
presente ARP;
f) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO
GERANCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;
g) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, documentação de
habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
h) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura
da presente ARP;
i) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante (s) e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na
presente ARP;
j) apresentar, quando da assinatura deste instrumento, planilha de formação de preços atualizada
contendo a distribuição proporcional dos valores finais ofertados na sessão de licitação, após os lances, se
for o caso;
k) manter, durante e vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
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l) arcar com as despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega.
5. DO PREÇO
5.1 - O preço de cada item encontra-se especificado no Anexo I do Edital.
5.2 - Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas,
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), Prestação de Serviços de mão de obra especializada,
encargos sociais, lucros, equipamentos e transporte de material e de pessoal e qualquer despesa acessória
ou necessária, não especificada neste Edital.
5.3 - O Município deverá verificar e aceitar as faturas emitidas pelo Fornecedor, recusando-as quando
inexatas.
6. DO REAJUSTE
6.1 - O prazo de validade comercial da proposta de preços é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da
data da assinatura da Ata de Registro de Preços.
6.2 - Os preços sujeitos a controle oficial poderão ser reajustados nos termos e prazos fixados pela
“SELIC”.
6.3 - O disposto no item anterior aplica-se igualmente, aos casos de incidência de novos impostos ou
taxas e de alteração das alíquotas dos já existentes.
6.4 - O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização dos
preços vigentes através de solicitação formal ao órgão gerenciador, aqui representado pela SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido,
tais como: lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas,
componentes ou de outros documentos.
6.5 - A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado.
7. DOS PRAZOS
7.1 - O Fornecedor deverá firmar as contratações decorrentes do Registro de Preços no prazo de até 10
(dez) dias corridos, a contar da convocação expedida pelo Município.
7.2 - O prazo de validade do Registro de Preços será até 31/12/2016, a contar da assinatura da presente
Ata.
7.3 - Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e
vencem os prazos em dia de expediente na Administração Pública Municipal. Quando ocorrer o vencimento
fora do dia útil, considerar-se-á o primeiro dia útil imediatamente subseqüente, sem ônus.
7.4 - Após 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura da Ata, a Administração poderá
repetir o julgamento dos preços, após convocação de todos os habilitados, mediante aviso publicado no
Diário Oficial do Município.
8. DO PAGAMENTO
8.1 - Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em
conta corrente, no prazo não superior a 08 (oito) dias, contados da data de verificação do adimplemento
de cada parcela, o que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias.
8.2 - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização
por parte da contratada.
8.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu
vencimento ocorrerá .... dias após a data de sua apresentação válida.
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8.4 - O preço a ser pago será o vigente na data da apresentação da proposta inicial ou da nova proposta
apresentada quando da repetição do julgamento, independentemente do preço em vigor na data da
entrega.
8.5 - Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será
solicitado, imediatamente para a substituição e/ou emissão de Nota de Correção e esse intervalo de tempo
não será considerado para efeito de atualização do valor contratado.
8.6 - O Município se compromete a efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos ao Fornecedor.
8.7 - A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será
calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a
variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
9. DA CONTRATAÇÃO
9.1 - Como condição para celebração do contrato ou instrumento equivalente, o licitante deverá manter,
durante todo o prazo de validade do Registro de Preços todas as condições de habilitação exigidas na
licitação.
9.2 - As obrigações decorrentes do Fornecimento dos materiais constante do Registro de Preços a serem
firmadas entre o Município e o Fornecedor são as constantes desta Ata e da Autorização para Prestação de
Serviços - SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD, observando-se as condições estabelecidas no Edital, seus
anexos e na legislação vigente.
9.3 - O Município solicitará, por escrito e dentro do prazo de vigência do Registro de Preços, os
quantitativos dos bens de acordo com suas necessidades e respeitados os limites máximos estabelecidos
no Edital.
9.4 - Na hipótese do primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar ou não aceitar o prazo e
condições estabelecidas no contrato, poderão ser convocados os Fornecedores remanescentes, na ordem
de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado,
inclusive quanto ao preço.
9.5 - Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o MUNICÍPIO poderá comprar de mais
de um Fornecedor registrado, segundo ordem de classificação, desde que razões de interesse público
justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de Prestação de Serviços compatível com
o solicitado pelo Município, observado as condições do Edital e os preços registrados dos demais
Fornecedores.
9.6 - O licitante obrigar-se-á a fornecer o objeto, para o qual foi classificado, durante o período da revisão
prevista para cada 90 (noventa) dias, até a publicação da homologação da revisão.
9.7 - O Município se compromete a prestar, verbalmente ou por escrito, ao Fornecedor informações que
visem esclarecer ou orientar o fiel cumprimento desta Ata e a providenciar a publicação resumida do
objeto deste instrumento no Diário Oficial do Município.
10. DA ENTREGA
10.1 - Os materiais serão entregues no local e prazo indicados na SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD e
recebidos por servidor responsável designado pela unidade administrativa equivalente da unidade
solicitante, o qual procederá a conferência, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.
Parágrafo Primeiro – O recebimento do objeto aqui registrado só se dará após adotados, pelo Município,
todos os procedimentos previstos no art. 73, inciso II, da Lei n.º 8.666/93.
Parágrafo Segundo – O Município rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de Prestação de
Serviços em desacordo com as especificações do objeto da licitação.
10.2 - O Fornecedor se comprometerá a atender com presteza às reclamações sobre a qualidade e
pontualidade da entrega do material, providenciando sua imediata correção, sem ônus para o Município;
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10.3 - Em caso de divergência entre a SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD e a Nota Fiscal/Fatura ou entre
os objetos efetivamente entregues, o Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente, para
adoção das providências cabíveis.
10.4 - O prazo de entrega do material será de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da assinatura
da SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD pelo Fornecedor.
10.5- O Prestação de Serviços do material somente será considerado concluído mediante a emissão de
atesto na Nota Fiscal, expedido pelo setor de recebimento de material, através do carimbo padrão.
10.6 - O prazo estabelecido no item 8.4 poderá ser prorrogado, quando solicitado pelo Fornecedor e desde
que ocorra motivo justificado, comprovado e aceito pela Administração
10.7 - O Fornecedor se comprometerá em manter durante toda a execução deste instrumento, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
Edital.
11. DAS PENALIDADES
11.1 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas na Ata, sujeitará o
Fornecedor às sanções previstas nas legislações que regem o edital, sendo, contudo, garantida a prévia e
ampla defesa em processo administrativo.
11.2 - A inexecução, parcial ou total, do Contrato ou da Autorização para Prestação de Serviços SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD, ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade
para licitar e contratar com a Administração Pública e multa, de acordo com a gravidade da infração.
11.3 - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o
Contrato ou a Autorização para Prestação de Serviços - SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD, dentro de 10
(dez) dias corridos, contados da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
Prestação de Serviços não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do Prestação de Serviços não realizado, por
cada dia subseqüente ao trigésimo dia.
11.4 - O Município se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao Fornecedor o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas na Ata.
11.5 - As multas previstas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o Fornecedor
da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
11.6 - Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o Fornecedor sujeitar-se-á às penalidades de
impedimento temporário de licitar com a Administração Pública e de declaração de inidoneidade que
poderão ser cumuladas com multa, sem prejuízo da rescisão da Ata e cancelamento do registro.
11.7 - A recusa injustificada do Fornecedor em assinar a Ata de Registro, dentro do prazo previsto,
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades cabíveis.
11.8 - O Fornecedor se comprometerá a ressarcir ao Município o equivalente a todos os danos decorrentes
de atraso, paralisação ou interrupção da entrega do material, exceto quando isto ocorrer por exigência do
Município ou, ainda, por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser devidamente
comunicadas ao Município no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência.
11.9 - O Fornecedor manterá sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mão-deobra para execução completa e eficiente do objeto deste instrumento;
12. DA RESCISÃO CONTRATUAL
12.1 - Constituem motivos de rescisão do Contrato, as hipóteses elencadas no Art. 78, da Lei n.º
8.666/93.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DS2YLPF3LG8J1LT+HDFFJG

Esta edição encontra-se no site: www.araci.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Araci

Terça-feira
6 de Setembro de 2016
45 - Ano - Nº 2195

12.2 - Caso o Município não utilize a prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo critério, poderá
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra
integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital.
12.3 - A rescisão poderá ser unilateral, amigável ou judicial, nos termos e condições previstas no Art. 79
da Lei n.º 8.666/93.
12.4 - O Fornecedor reconhece os direitos do Município nos casos de rescisão previstos nos Arts. 77 a 80
da Lei n.º 8.666/93.
13. DA COBRANÇA JUDICIAL
13.1 - As importâncias devidas pelo Fornecedor serão cobradas através de processos de execução,
ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
14. DA FISCALIZAÇÃO
14.1 - A fiscalização do objeto deste instrumento será exercida pela
14.2 - Em caso de divergência entre a SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD e a Nota Fiscal/Fatura ou entre
os produtos efetivamente entregues, o Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente, sendo a
ocorrência comunicada a SSA para adoção das providências cabíveis.
14.3 - A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização por parte do Município não eximirá o
Fornecedor da total responsabilidade na execução deste Prestação de Serviços.
15. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
15.1. O Fornecedor se obriga a fornecer o objeto deste instrumento na conformidade do constante no
Edital, e que, com seus anexos, integra este termo, independentemente da transcrição, para todos os fins
e efeitos legais.
16.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. O Município não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Fornecedor com terceiros,
ainda que vinculados à execução do presente instrumento.
17. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
17.1. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador,
sendo que a decisão final deverá ser fundamentada.
17.2. O registro do Fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia e ampla defesa em processo
administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação, quando:
I – o Fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, Autorização
para Prestação de Serviços e Contrato;
II - o Fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de Preços;
III - o Fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato, decorrente do Registro de Preços, por
um dos motivos elencados nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.
17.3. Os preços registrados poderão ser cancelados ou suspensos temporariamente nas seguintes
hipóteses:
I - quando se tornarem superiores aos praticados pelo mercado;
II - por razões de interesse público, devidamente fundamentado.
17.4. A comunicação do cancelamento do registro do Fornecedor, será feita por escrito, juntando-se o
comprovante de recebimento nos autos que deram origem ao registro.
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17.5. No caso do Fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será
feita por publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir
da data da publicação.
17.6. O Fornecedor poderá pedir o cancelamento do preço registrado, mediante solicitação por escrito,
desde que comprove estar definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências do
instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços.
17.7. A solicitação do Fornecedor para cancelamento do Registro de Preços não o desobriga do Prestação
de Serviços dos produtos até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas no instrumento
convocatório e na presente Ata.
17.8. Enquanto perdurar o cancelamento poderão ser realizadas novas licitações para a aquisição dos
bens constantes do Registro de Preços.
18. DO FORO
18.1. Fica eleito o foro da comarca de Araci, Estado da Bahia, para dirimir eventuais conflitos originados
pela presente Ata e pelo futuro contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que possa
ser.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual
teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Araci – BA, 05 de Agosto de 2016
Assinaturas:

ANTONIO CARVALHO DA SILVA NETO
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACI - MUNICIPIO

FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE
DIOGO OLIVEIRA PIMENTEL – (FMS)
_________________________________________
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DARILENE BISPO OLIVEIRA DE ARAÚJO – Secretária M. de Desenvolvimento Social- Contratante

GUIMARAES SERVIÇOS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI
MOAB GUIMARAES DE JESUS – FORNECEDOR

TESTEMUNHAS
1________________________
Nome
RG

2. _____________________
Nome
RG
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 039/2016

Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, presente de um lado MUNICÍPIO
DE ARACI, ESTADO DA BAHIA, situada a Praça Nossa Senhora da Conceição, nº 04, centro – Araci –
BA, inscrito no CNPJ nº 14.232.086/0001-92, neste ato representado pelo Senhor Prefeito Antônio
Carvalho da Silva Neto, brasileiro, casado, residente e domiciliado Rua José Tibúrcio, 540, centro, Araci –
Ba – CEP 48.760.000 e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ sob nº 09.291.555/000-04 com sede na rua 07 de Setembro nº 168, centro . Araci – BA,
neste ato representado pela Secretaria Municipal de Saúde o Sr. Diogo Oliveira Pimentel, brasileiro,
casado, residente e domiciliado na Rua Francino Ferreira, n° 71, Araci – BA – CEP 48.760.000, e do outro
a empresa BAR E MECEARIA QUEIROZ LTDA-ME, na pessoa de sua representante legal, a Senhora
Andrea Miranda, com sede na Travessa Senhor do Bonfim, s/n°, Pedra Alta, inscrita no CNPJ/MF sob o
número 106.375.664/0001-11 simplesmente denominadas de FORNECEDORAS, firmam a presenteATA DE
REGISTROS DE PREÇOS, conforme decisão exarada no Processo Administrativo nº 184/2016,
adjudicada e homologada na data de 17/05/2016, referente ao Pregão Presencial nº 018/2016, para
Registro de Preços do fornecimento de refeições visando o atendimento de demandas futuras da
Secretaria Municipal de Saúde, relacionados no Anexo I do Edital, nos termos da Lei n.º 8.666/93, da Lei
n° 10.520/02 e do Decreto Municipais n° 828, de vinte e seis de novembro de 2014, consoante as
seguintes cláusulas e condições:
1. DO OBJETO E PREÇO REGISTRADO
1.1 - O objeto desta Ata é o registro dos preços classificados no Pregão Presencial nº018/2016 conforme
especificações e condições constantes neste instrumento, no qual estão contemplados o prazo de
execução e a estimativa das quantidades de REFEIÇÕES a serem adquiridos pela Secretaria Municipal de
Saúde, na medida das suas necessidades e segundo a conveniência do serviço público, e que a este termo
integram, como se transcritas.
1.2 - O prazo de validade do Registro de Preços é até 31/12/2016 contados a partir da data da assinatura
desta Ata, durante o qual os licitantes que tenham os seus preços registrados poderão ser convidados a
firmar as contratações, observadas as condições fixadas no edital e nas normas pertinentes.
1.3 - A(s) contratação(ões) derivada(s) do registro obedecerão às condições da minuta de contrato
constante do Anexo IV deste Instrumento.
1.4 - É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se
responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
1.5 - Durante seu prazo de validade, a proposta selecionada no registro de preços ficará à disposição da
Secretaria Municipal de Saúde, para que efetue as contratações nas oportunidades e quantidades de que
necessitar, até o limite estabelecido.
1.6 - A existência de preços registrados não obriga a Secretaria Municipal de Saúde a firmar as
contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a
legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência em igualdade
de condições.
1.7 - O fornecedor ou prestador de serviços fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições constantes
nesta Ata de Registro de Preço, os acréscimos ou supressões nos quantitativos registrados, limitados a
25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada item registrado.
1.8 - As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que seja resultado de acordo entre os
contratantes.
1.9 - Os preços registrados, na presente ata, são extraídos do item 7, da ata de julgamento, do pregão
presencial, acima referenciado, a saber:
LOTE 004 - REFEIÇÃO (ALMOÇO E/OU JANTA) - ZONARURAL
ALIMENTAÇÃO em sistema de buffet ou à la carte (carne, frango ou peixe),sem bebidas
alcoólicas, suco, água mineral e refrigerante.
Item
Descrição
QTD
VALOR UNITÁRIO
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4.1

Araci

Almoço, composto por 02 (duas)
guarnições (feijão, arroz, macarrão),
com peso total aproximado de 300gr,
01 (um) tipo de salada cozida e salada
crua, com peso aproximado de 100gr,
01 (um) tipo de carne (frango, boi,
peixe, suíno e caprino), com peso
aproximado de 280gr, totalizando
aproximadamente 680gr.

VALOR GLOBAL DO LOTE IV

960

R$ 17,50
R $16.800,00 (Dezesseis mil e
oitocentos reais).

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para pagamento do fornecimento do material previsto nesta Ata correrão por conta das
Dotações Orçamentárias, discriminadas na Autorização para Fornecimento de Material – SOLICITAÇÃO DE
DESPESAS - SD e no contrato, se houver.
3. DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES
3.1 - Integra a presente Ata de Registro de Preços – ARP a Secretaria Municipal de Administração e
Desenvolvimento Econômico, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR, bem como as Secretarias
envolvidas, na qualidade de ÓRGÃO PARTICIPANTE.
3.2 - Qualquer órgão ou entidade de qualquer esfera da Administração Pública Municipal poderá solicitar a
utilização da presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação em epígrafe,
observadas as exigências contidas no art. 26º do Decreto Municipal nº 828/2014.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
4.1 – O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento
Econômico, obriga-se a cumprir fielmente a disposição constante no artigo 4º do Decreto Municipal nº
828/2014.
5. CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE E NÃO PARTICIPANTE
5.1 - O ÓRGÃO PARTICIPANTE e o ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado,
obrigam-se as condições previstas no art. 26º e ss. do Decreto Municipal nº 828/2014.
6. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1 - O FORNECEDOR obriga-se a:
a) assinar a ARP e retirar a respectiva nota de empenho no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da convocação, no que couber;
b) informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quanto à aceitação ou não do fornecimento a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar o
presente ARP;
c) entregar os materiais solicitados nos prazos estabelecidos nos termos do edital e seus anexos;
d) fornecer os materiais conforme especificações, marcas, e preços registrados na presente ARP;
e) entregar os materiais solicitados no respectivo endereço do órgão participante ou não participante da
presente ARP;
f) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO
GERANCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;
g) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, documentação de
habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
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h) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura
da presente ARP;
i) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante (s) e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na
presente ARP;
j) apresentar, quando da assinatura deste instrumento, planilha de formação de preços atualizada
contendo a distribuição proporcional dos valores finais ofertados na sessão de licitação, após os lances, se
for o caso;
k) manter, durante e vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
l) arcar com as despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega.
5. DO PREÇO
5.1 - O preço de cada item encontra-se especificado no Anexo I do Edital.
5.2 - Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas,
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de mão de obra especializada, encargos
sociais, lucros, equipamentos e transporte de material e de pessoal e qualquer despesa acessória ou
necessária, não especificada neste Edital.
5.3 - O Município deverá verificar e aceitar as faturas emitidas pelo Fornecedor, recusando-as quando
inexatas.
6. DO REAJUSTE
6.1 - O prazo de validade comercial da proposta de preços é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da
data da assinatura da Ata de Registro de Preços.
6.2 - Os preços sujeitos a controle oficial poderão ser reajustados nos termos e prazos fixados pela
legislação vigente, conforme o disposto na “d”, II, do caput do art.65 da Lei n° 8.66/1993.
6.3 - O disposto no item anterior aplica-se igualmente, aos casos de incidência de novos impostos ou
taxas e de alteração das alíquotas dos já existentes.
6.4 - O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização dos
preços vigentes através de solicitação formal ao órgão gerenciador, aqui representado pela Municipal de
Administração e Desenvolvimento Econômico desde que acompanhado de documentos que comprovem a
procedência do pedido, tais como: lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos,
matérias-primas, componentes ou de outros documentos.
6.5 - A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado.
7. DOS PRAZOS
7.1 - O Fornecedor deverá firmar as contratações decorrentes do Registro de Preços no prazo de até 10
(dez) dias corridos, a contar da convocação expedida pelo Município.
7.2 - O prazo de validade do Registro de Preços será até 31/12/2016, a contar da assinatura da presente
Ata.
7.3 - Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e
vencem os prazos em dia de expediente na Secretaria Municipal de Saúde. Quando ocorrer o vencimento
fora do dia útil, considerar-se-á o primeiro dia útil imediatamente subseqüente, sem ônus.
7.4 - Após 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura da Ata, a Secretaria Municipal de
Administração e Desenvolvimento Econômico poderá repetir o julgamento dos preços, após convocação de
todos os habilitados, mediante aviso publicado no Diário Oficial do Município.
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8. DO PAGAMENTO
8.1 - Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em
conta corrente, no prazo não superior a 08 (oito) dias, contados da data de verificação do adimplemento
de cada parcela, o que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias.
8.2 - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização
por parte da contratada.
8.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu
vencimento ocorrerá 08 (oito) dias após a data de sua apresentação válida.
8.4 - O preço a ser pago será o vigente na data da apresentação da proposta inicial ou da nova proposta
apresentada quando da repetição do julgamento, independentemente do preço em vigor na data da
entrega.
8.5 - Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será
solicitado, imediatamente para a substituição e/ou emissão de Nota de Correção e esse intervalo de tempo
não será considerado para efeito de atualização do valor contratado.
8.6 - O Município se compromete a efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos ao Fornecedor.
8.7 - A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Secretaria Municipal de Saúde, em caso de
mora, será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de
acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
9. DA CONTRATAÇÃO
9.1 - Como condição para celebração do contrato ou instrumento equivalente, o licitante deverá manter,
durante todo o prazo de validade do Registro de Preços todas as condições de habilitação exigidas na
licitação.
9.2 - As obrigações decorrentes do fornecimento do material constante do Registro de Preços a serem
firmadas entre o Município e o Fornecedor são as constantes desta Ata e da Autorização para
Fornecimento de Material - SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD, observando-se as condições estabelecidas
no Edital, seus anexos e na legislação vigente.
9.3 - O Município solicitará, por escrito e dentro do prazo de vigência do Registro de Preços, os
quantitativos dos bens de acordo com suas necessidades e respeitados os limites máximos estabelecidos
no Edital.
9.4 - Na hipótese do primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar ou não aceitar o prazo e
condições estabelecidas no contrato, poderão ser convocados os Fornecedores remanescentes, na ordem
de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado,
inclusive quanto ao preço.
9.5 - Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o MUNICÍPIO poderá comprar de mais
de um Fornecedor registrado, segundo ordem de classificação, desde que razões de interesse público
justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o
solicitado pelo Município, observado as condições do Edital e os preços registrados dos demais
Fornecedores.
9.6 - O licitante obrigar-se-á a fornecer o objeto, para o qual foi classificado, durante o período da revisão
prevista para cada 90 (noventa) dias, até a publicação da homologação da revisão.
9.7 - O Município se compromete a prestar, verbalmente ou por escrito, ao Fornecedor informações que
visem esclarecer ou orientar o fiel cumprimento desta Ata e a providenciar a publicação resumida do
objeto deste instrumento no Diário Oficial do Município.
10. DA ENTREGA
10.1 - Os materiais serão entregues no local e prazo indicados na SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD e
recebidos por servidor responsável designado pela unidade administrativa equivalente da unidade
solicitante, o qual procederá a conferência, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.
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Parágrafo Primeiro – O recebimento do objeto aqui registrado só se dará após adotados, pelo Município,
todos os procedimentos previstos no art. 73, inciso II, da Lei n.º 8.666/93.
Parágrafo Segundo – O Município rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento de
material em desacordo com as especificações do objeto da licitação.
10.2 - O Fornecedor se comprometerá a atender com presteza às reclamações sobre a qualidade e
pontualidade da entrega do material, providenciando sua imediata correção, sem ônus para o Município;
10.3 - Em caso de divergência entre a SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD e a Nota Fiscal/Fatura ou entre
os objetos efetivamente entregues, o Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente, para
adoção das providências cabíveis.
10.4 - O prazo de entrega do material será de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da assinatura
da SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD pelo Fornecedor.
10.5- O fornecimento do material somente será considerado concluído mediante a emissão de atesto na
Nota Fiscal, expedido pelo setor de recebimento de material, através do carimbo padrão.
10.6 - O prazo estabelecido no item 8.4 poderá ser prorrogado, quando solicitado pelo Fornecedor e desde
que ocorra motivo justificado, comprovado e aceito pelaSecretaria Municipal de Administração e
Desenvolvimento Econômico.
10.7 - O Fornecedor se comprometerá em manter durante toda a execução deste instrumento, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
Edital.
11. DAS PENALIDADES
11.1 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas na Ata, sujeitará o
Fornecedor às sanções previstas nas legislações que regem o edital, sendo, contudo, garantida a prévia e
ampla defesa em processo administrativo.
11.2 - A inexecução, parcial ou total, do Contrato ou da Autorização para Fornecimento de Material SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD, ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade
para licitar e contratar com a Administração Pública e multa, de acordo com a gravidade da infração.
11.3 - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o
Contrato ou a Autorização para Fornecimento de Material - SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD, dentro de
10 (dez) dias corridos, contados da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia
subseqüente ao trigésimo dia.
11.4 - O Município se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao Fornecedor o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas na Ata.
11.5 - As multas previstas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o Fornecedor
da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
11.6 - Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o Fornecedor sujeitar-se-á às penalidades de
impedimento temporário de licitar com a Administração Pública e de declaração de inidoneidade que
poderão ser cumuladas com multa, sem prejuízo da rescisão da Ata e cancelamento do registro.
11.7 - A recusa injustificada do Fornecedor em assinar a Ata de Registro, dentro do prazo previsto,
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades cabíveis.
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11.8 - O Fornecedor se comprometerá a ressarcir ao Município o equivalente a todos os danos decorrentes
de atraso, paralisação ou interrupção da entrega do material, exceto quando isto ocorrer por exigência do
Município ou, ainda, por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser devidamente
comunicadas ao Município no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência.
11.9 - O Fornecedor manterá sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mão-deobra para execução completa e eficiente do objeto deste instrumento;
11. DA RESCISÃO CONTRATUAL
11.1 - Constituem motivos de rescisão do Contrato, as hipóteses elencadas no Art. 78, da Lei n.º
8.666/93.
11.2 - Caso o Município não utilize a prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo critério, poderá
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra
integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital.
11.3 - A rescisão poderá ser unilateral, amigável ou judicial, nos termos e condições previstas no Art. 79
da Lei n.º 8.666/93.
11.4 - O Fornecedor reconhece os direitos do Município nos casos de rescisão previstos nos Arts. 77 a 80
da Lei n.º 8.666/93.
12. DA COBRANÇA JUDICIAL
11.1 - As importâncias devidas pelo Fornecedor serão cobradas através de processos de execução,
ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
13. DA FISCALIZAÇÃO
13.1 - A fiscalização do objeto deste instrumento será exercida pela
13.2 - Em caso de divergência entre a SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD e a Nota Fiscal/Fatura ou entre
os produtos efetivamente entregues, o Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente, sendo a
ocorrência comunicada a SSA para adoção das providências cabíveis.
13.3 - A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização por parte do Município não eximirá o
Fornecedor da total responsabilidade na execução deste fornecimento.
14. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
14.1. O Fornecedor se obriga a proceder ao fornecimento do material, objeto deste instrumento na
conformidade do constante no Edital, e que, com seus anexos, integra este termo, independentemente da
transcrição, para todos os fins e efeitos legais.
15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. O Município não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Fornecedor com terceiros,
ainda que vinculados à execução do presente instrumento.
15. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
15.1. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador,
sendo que a decisão final deverá ser fundamentada.
15.2. O registro do Fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia e ampla defesa em processo
administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação, quando:
I – o Fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, Autorização
para Fornecimento de Material e Contrato;
II - o Fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de Preços;
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III - o Fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato, decorrente do Registro de Preços, por
um dos motivos elencados nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.
15.3. Os preços registrados poderão ser cancelados ou suspensos temporariamente nas seguintes
hipóteses:
I - quando se tornarem superiores aos praticados pelo mercado;
II - por razões de interesse público, devidamente fundamentado.
15.4. A comunicação do cancelamento do registro do Fornecedor, será feita por escrito, juntando-se o
comprovante de recebimento nos autos que deram origem ao registro.
15.5. No caso do Fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será
feita por publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir
da data da publicação.
15.6. O Fornecedor poderá pedir o cancelamento do preço registrado, mediante solicitação por escrito,
desde que comprove estar definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências do
instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços.
15.7. A solicitação do Fornecedor para cancelamento do Registro de Preços não o desobriga do
Fornecimento dos produtos até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas no instrumento
convocatório e na presente Ata.
15.8. Enquanto perdurar o cancelamento poderão ser realizadas novas licitações para a aquisição dos
bens constantes do Registro de Preços.
16. DO FORO
16.1. Fica eleito o foro da comarca de Araci, Estado da Bahia, para dirimir eventuais conflitos originados
pela presente Ata e pelo futuro contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que possa
ser. E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual
teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Araci, 23 de Agosto de 2016.
Assinaturas:
___________________________
ANTONIO CARVALHO DA SILVA NETO
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACI - MUNICIPIO

_________________________________________
FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE
DIOGO OLIVEIRA PIMENTEL – (FMS)
Social- Contratante
_________________________
BAR E MERCEARIA MIRANDA QUEIROZ LTDA-ME
ANDREA MIRANDA-Fornecedor

---------------------------------------RG
CPF
Testemunha

---------------------------------------RG
CPF
Testemunha
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2016SRP
Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, presente de um lado o MUNICÍPIO DE ARACI, ESTADO
DA BAHIA, situada a Praça Nossa Senhora da Conceição, nº 04, centro – Araci – BA, inscrito no CNPJ nº
14.232.086/0001-92, neste ato representado pelo Senhor Prefeito Antônio Carvalho da Silva Neto, (brasileiro),
(casado),residente e domiciliado Rua José Tibúrcio, 540, centro, Araci – Ba – CEP 48.760.000, o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 09.291.555/000-04 com sede na rua 07 de
Setembro nº 168, centro . Araci – BA, neste ato representado pela Secretaria Municipal de Saúde o Sr. Diogo Oliveira
Pimentel, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Francino Ferreira, n° 71, Araci – BA – CEP 48.760.000, o
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n°
09.575.772/0001-26, com sede na Pç. José Ferreira, s/nº, centro, Araci - BA, neste ato representado pela Secretária
Municipal de Desenvolvimento Social a SrªDarilene Bispo Oliveira de Araújo, brasileira, casada,residente e domiciliada na
Rua Padre Júlio Fiorentino, 395, Centro, Araci – Ba – CEP 48.760-000 devidamente autorizada pelo Decreto de Delegação
de Competência, publicado no DOM de 16/06/2014, doravante denominados MUNICÍPIO, e do outro a empresa CASA
DE CARNES BIG BOI LTDA, inscrita no CNPJ Nº 11.864.906/0001-70 com sede na Praça Nossa Senhora da Conceição,
nº 370, Centro, Araci, BA – CEP 48.760-000, neste ato representado pelo Sr. Amauri Mascarenhas Mota, residente e
domiciliado na Rua Francisco Xavier, n° 129, Centro, Araci – Ba com simplesmente denominada de FORNECEDOR,
firmam a presente ATA DE REGISTROS DE PREÇOS, conforme decisão exarada no Processo Administrativo nº
281/2016, adjudicada e homologada em 03/08/2016 referente ao Pregão Presencial nº 028/2016SRP, para Registro de
Preços para aquisição de carnes e derivados para atender solicitação de distintas Secretarias municipais, relacionados no
Anexo I e II do Edital, nos termos da Lei n.º 8.666/93, da Lei n° 10.520/02 e do Decreto Municipal n° 828/2014 de
17/09/2014, consoante as seguintes cláusulas e condições:
1. DO OBJETO E PREÇO REGISTRADO
1.1 - O objeto desta Ata é o registro dos preços classificados no Pregão Presencial nº 028/2016SRP, conforme
especificações e condições constantes neste instrumento, no qual estão contemplados o prazo de execução e a estimativa
das quantidades para AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS para secretarias municipais, na medida das suas
necessidades e segundo a conveniência do serviço público, e que a este termo integram, como se transcritas.
1.2 - O prazo de validade do Registro de Preços é até 31/12/2016 contados a partir da data da assinatura desta Ata,
durante o qual os licitantes que tenham os seus preços registrados poderão ser convidados a firmar as contratações,
observadas as condições fixadas no edital e nas normas pertinentes.
1.3 - As contratações derivadas do registro obedecerão às condições da minuta de contrato constante do Anexo V do
edital.
1.4 - É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência,
total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não 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 preços ficarão à disposição da Secretaria de
Administração e demais secretarias participantes, para que efetue as contratações nas oportunidades e quantidades de
que necessitar, até o limite estabelecido.
1.6 - A existência de preços registrados não obriga as Secretarias a firmar as contratações que deles poderão advir,
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao
beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições.
1.7 - O fornecedor ou prestador de serviços fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições constantes nesta Ata de
Registro de Preço, os acréscimos ou supressões nos quantitativos registrados, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) da
quantidade licitada para cada item registrado.
1.8 - As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que seja resultado de acordo entre os contratantes.
1.9 - Os preços registrados, na presente ata, são extraídos do item 7, da ata de julgamento, do pregão presencial, acima
referenciado, a saber:
LOTE I PEIXES
LOTE I
I
T
E
M

DESCRIÇÃOb

TIPO

QTD

MARCA

PREÇO

PREÇO TOTAL
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PEIXE, merluza, em file, congelada,
acondicionado
em
saco
plástico
transparente Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o
produto,
não
devera
ter
sido
ultrapassado na sua metade, tomandose como referencia, a data de fabricação
do lote, impressa na embalagem. O
R$
1 produto devera estar em conformidade PEIXE
240
ITAL PESCA
24,90
com as normas e/ou legislação vigente
da ANVISA/MS inclusive apresentando,
em sua embalagem, as marcas e
carimbos oficiais pertinentes. Rotulagem
contendo no mínimo, peso liquido, nome
do produto, nome e CNPJ do
beneficiador, numero do lote e data ou
prazo de validade.
PEIXE, sardinha, inteiro, resfriado.
Embalagem em filme PVC transparente
ou saco plástico transparente, contendo
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, marcas e
carimbos oficiais, de acordo com as
R$
2
PEIXE
165
PEIXE VIVO
Portarias do Ministério da Agricultura
11,43
DIPOA n. 304 de 22/04/96 e n. 145 de
22/04/98, da Resolução da ANVISA n.
105
de
19/05/99
e
da
Lei
Municipal/Vigilância
Sanitária
n.
5504/99.
PEIXE, corvina, em posta, congelada,
acondicionado
em
saco
plástico
transparente, validade do produto
naopoderá ser inferior a 12 meses,
contados a partir da data de sua
entrega. O produto devera estar em
conformidade com as normas e/ou
R$
3 legislação vigente da ANVISA/MS PEIXE
240
PEIXE VIVO
21,90
inclusive
apresentando,
em
sua
embalagem, as marcas e carimbos
oficiais pertinentes. Rotulagem contendo
no mínimo, peso liquido, nome do
produto, nome e CNPJ do beneficiador,
numero do lote e data ou prazo de
validade.
PEIXE Tilapia, em file, congelada,
acondicionado
em
saco
plástico
transparente Na data da entrega, o
prazo de validade indicado para o
produto,
não
devera
ter
sido
ultrapassado na sua metade, tomandose como referencia, a data de fabricação
R$
4
PEIXE
340
PEIXE VIVO
do lote, impressa na embalagem. O
17,30
produto devera estar em conformidade
com as normas e/ou legislação vigente
da ANVISA/MS inclusive apresentando,
em sua embalagem, as marcas e
carimbos
oficiais
pertinentes.
Rotulagem.
VALOR TOTAL DO LOTE I
R$ 19.000,00 (Dezenove mil reais).
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R$
5.976,00

R$
1.886,00

R$
5.256,00

R$
5.882,00

LOTE II CARNES
LOTE II
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ITEM

1

2

3

4

5

Araci

DESCRIÇÃO

CARNE, suína, lombo, in natura. Embalagem
em filme PVC transparente ou saco plástico
transparente, contendo identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade, marcas e carimbos oficiais, de
acordo com as Portarias do Ministério da
Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e
n.145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA
n.105 de 19/05/99 e da Lei Municipal /
Vigilância Sanitária n.5504/99.
CARNE, bovina, charqueada, dianteiro.
Acondicionado em filme de PVC transparente
ou saco plástico transparente, validade do
produto não poderá ser inferior a 3 meses,
contados a partir da data de sua entrega. O
produto devera estar em conformidade com
as normas e/ou legislação vigente do
Ministério da Agricultura apresentando, em
sua embalagem, as marcas e carimbos
oficiais pertinentes. Rotulagem contendo no
mínimo, peso liquido, nome do produto,
nome e CNPJ do beneficiador, numero do lote
e data ou prazo de validade.
CARNE, bovina, alcatra, resfriada, sem osso.
Acondicionado em filme de PVC transparente
ou saco plástico transparente, validade do
produto não poderá ser superior a 3 dias,
contados a partir da data de sua entrega. O
produto devera estar em conformidade com
as normas e/ou legislação vigente do
Ministério da Agricultura apresentando, em
sua embalagem, as marcas e carimbos
oficiais pertinentes. Rotulagem contendo no
mínimo, peso liquido, nome do produto,
nome e CNPJ do beneficiador, numero do lote
e data ou prazo de validade.
LINGUICA, suína, calabresa, defumada,
especial, acondicionado em filme de PVC
transparente ou saco plástico transparente,
validade do produto não poderá ser superior
a 3 meses, contados a partir da data de sua
entrega. O produto devera estar em
conformidade com as normas e/ou legislação
vigente da ANVISA/MS inclusive
apresentando, em sua embalagem, as marcas
e carimbos oficiais pertinentes. Rotulagem
contendo no mínimo, nome do fabricante e
do produto, CNPJ do fabricante, numero do
lote, data de fabricação e data ou prazo de
validade.
LINGUICA, de Frango, calabresa, defumada,
especial, acondicionado em filme de PVC
transparente ou saco plástico transparente,
validade do produto não poderá ser superior
a 3 meses, contados a partir da data de sua
entrega. O produto devera estar em
conformidade com as normas e/ou legislação
vigente da ANVISA/MS inclusive
apresentando, em sua embalagem, as marcas

TIPO

QTD

MARCA

PREÇO

PREÇO
TOTAL

CARNE

140

SEARA

R$
18,90

R$
2.646,00

CARNE

190

BERTIN

R$
27,00

R$
5.130,00

CARNE

1680

FRIBOI

R$
27,75

R$
46.620,00

LINGUIÇA

155

SEARA

R$
18,00

R$
2.790,00

LINGUIÇA

65

SEARA

R$
13,00

R$
845,00
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e carimbos oficiais pertinentes. Rotulagem
contendo no mínimo, nome do fabricante e
do produto, CNPJ do fabricante, numero do
lote, data de fabricação e data ou prazo de
validade.

6

7

8

9

10

CARNE DE CARNEIRO , in natura. Embalagem
em filme PVC transparente ou saco plástico
transparente, contendo identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade, marcas e carimbos oficiais, de
CARNE DE
acordo com as Portarias do Ministério da
CARNEIRO
Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e
n.145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA
n.105 de 19/05/99 e da Lei Municipal /
Vigilância Sanitária n.5504/99.
CARNE DE SOL BOVINA SALGADA , curada,
seca, embalada a vácuo, em sacos plásticos
transparentes e atóxicos, limpos, não
violados, resistentes, que garatam a
integridade do produto. embalagem com a
CARNE DE
identificação, procedência, lote, data de
SOL BOVINA
validade, peso líquido, número de registro do
SALGADA
Ministério da Agricultura SIF/DIPOA e
carimbo de inspeção do SIF. Validade mínima
de 30 (trinta) dias a partir da data de
entrega.
FÍGADO BOVINO, aspecto físico-resfriado ou
congelado, cheiro,sabor próprio, não
amolecido, cor própria, sem manchas
FÍGADO
esverdeadas, acondicionadas em saco de
BOVINO
polietileno, de acordo com a legislação
sanitária, com rótulo, validade (pacotes entre
1 a 3 Kg), aproximadamente.
CARNE BOVINA MOIDA,resfriada sem osso e
sem gordura, acondicionado em filme de pvc
transparente ou saco plático transparente,
validade do produto nao poderá ser superior
a 3 dias, contados a partir da data de sua
entregá estar em conformidade com as
CARNE
normas e/ou legislação vigente do Ministério
BOVINA
da Agricultura, apresentando em sua
MOIDA
embalagem as marcas e carimbos oficiais
pertinentes. Rotulagem contendo no mínimo,
peso líquido, nome doproduto, nome e CNPJ
do beneficiador, número do lote e data ou
prazo de validade.
OVO tipo extra, classe A, branco. Embalagem
contendo 12 unidades, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido
OVO
mínimo de 720 g e de acordo com Normas
e/ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS ou
Ministério da Agricultura.

890

INATURA

R$
17,60

R$
15.664,00

175

MARFRIG

R$
28,50

R$
4.987,50

195

FRIBOI

R$
16,00

R$
3.120,00

125

JF

R$
14,70

R$
1.837,50

30

DA
GRANJA

R$
7,00

R$
210,00
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FRANGO ABATIDO NA HORA, normatizado
pelo ofício circular DOI/DIPOA Nº 007/99 de
19 de maio de 1999, Pelo Ministério da
Agricultura. Assim fica permitido apenas as
aves de linhagens de crescimento lento com
idade mínima de abate de 85 dias. A
11
alimentação das são constituídas
exclusivamentede origem vegetal; proibido o
uso de promotores de crescimento e
quimioterápicos (antibióticos) e deve ter
controle sanitário previsto em lei, como
serviço de inspeção municipal (SIM).
VALOR TOTAL DO LOTE II

FRANGO
ABATIDO NA 2020
HORA

AVIGRAN

R$
7,50

R$
15.150,00

R$99.000,00 (Noventa e nove mil reais)

LOTES III DERIVADOS
LOTE III
ITEM

DESCRIÇÃO

OVO tipo extra, classe A, branco.
Embalagem contendo 12 unidades,
com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo
1
de validade, peso liquido mínimo de
720 g e de acordo com Normas e/ou
Resoluções vigentes da Anvisa/MS
ou Ministério da Agricultura.
PRESUNTO,
de
carne
suína.
Embalagem com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso liquido, de
2
acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA. O produto devera ter
registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde.
QUEIJO, tipo lanche, fatiado,
embalagem com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo
3
de validade e peso liquido. O
produto devera ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde.
VALOR TOTAL DO LOTE III

TIPO

QTD

MARCA

PREÇO

PREÇO TOTAL

OVO

55

DA
GRANJA

R$
7,00

R$
385,00

PRESUNTO

100

AURORA

R$
15,35

R$
1.535,00

QUEIJO

100

ALELUIA

R$
34,80

R$
3.480,00

R$ 5.400,00 (Cinco mil e quatrocentos reais).

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para pagamento do Fornecimento do material previsto nesta Ata correrão por conta das Dotações
Orçamentárias, discriminadas na Autorização para Fornecimento– SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD e no contrato, se
houver.
3. DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES
3.1 - Integram a presente Ata de Registro de Preços – ARP a Secretaria Municipal de ADMINISTRAÇÃO na qualidade de
ÓRGÃO GERENCIADOR e Secretaria Municipal de Saúde como órgão participante, de acordo quantitativo descriminado
no Anexo deste contrato.
3.2 - Qualquer órgão ou entidade de qualquer esfera da Administração Pública Municipal poderá solicitar a utilização da
presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação em epígrafe, observadas as exigências contidas
no art. 15º do Decreto Municipal nº 828/2014
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4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
4.1 – O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da Secretaria de Administração, obriga-se a cumprir fielmente a disposição
constante no artigo 5º do Decreto Municipal nº 828/2014.
5. CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE E NÃO PARTICIPANTE
5.1 - O ÓRGÃO PARTICIPANTE e o ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado, obrigam-se as
condições previstas no art. 26º e ss. do Decreto Municipal nº 828/2014.
6. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1 - O FORNECEDOR obriga-se a:
a) assinar a ARP e retirar a respectiva nota de empenho no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
convocação, no que couber;
b) informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quanto à aceitação ou não do Prestação de Serviços a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar o presente ARP;
c) entregar os materiais solicitados nos prazos estabelecidos nos termos do edital e seus anexos;
d) fornecer os materiais conforme especificações, marcas, e preços registrados na presente ARP;
e) entregar os materiais solicitado (s) no respectivo endereço do órgão participante ou não participante da presente
ARP;
f) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERANCIADOR
referentes às condições firmadas na presente ARP;
g) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, documentação de habilitação e
qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
h) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente
ARP;
i) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante (s) e/ou a terceiros, provocados por
ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP;
j) apresentar, quando da assinatura deste instrumento, planilha de formação de preços atualizada contendo a
distribuição proporcional dos valores finais ofertados na sessão de licitação, após os lances, se for o caso;
k) manter, durante e vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
l) arcar com as despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários e
demais despesas envolvidas na entrega.
5. DO PREÇO
5.1 - O preço de cada item encontra-se especificado no Anexo I do Edital.
5.2 - Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos,
contribuições fiscais e parafiscais), Prestação de Serviços de mão de obra especializada, encargos sociais, lucros,
equipamentos e transporte de material e de pessoal e qualquer despesa acessória ou necessária, não especificada
neste Edital.
5.3 - O Município deverá verificar e aceitar as faturas emitidas pelo Fornecedor, recusando-as quando inexatas.
6. DO REAJUSTE
6.1 - O prazo de validade comercial da proposta de preços é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data da
assinatura da Ata de Registro de Preços.
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6.2 - Os preços sujeitos a controle oficial poderão ser reajustados nos termos e prazos fixados pela “SELIC”.
6.3 - O disposto no item anterior aplica-se igualmente, aos casos de incidência de novos impostos ou taxas e de
alteração das alíquotas dos já existentes.
6.4 - O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes
através de solicitação formal ao órgão gerenciador, aqui representado pela SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO desde
que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços dos
fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas, componentes ou de outros documentos.
6.5 - A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado.
7. DOS PRAZOS
7.1 - O Fornecedor deverá firmar as contratações decorrentes do Registro de Preços no prazo de até 10 (dez) dias
corridos, a contar da convocação expedida pelo Município.
7.2 - O prazo de validade do Registro de Preços será até 31/12/2016, a contar da assinatura da presente Ata.
7.3 - Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os
prazos em dia de expediente na Administração Pública Municipal. Quando ocorrer o vencimento fora do dia útil,
considerar-se-á o primeiro dia útil imediatamente subseqüente, sem ônus.
7.4 - Após 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura da Ata, a Administração poderá repetir o
julgamento dos preços, após convocação de todos os habilitados, mediante aviso publicado no Diário Oficial do
Município.
8. DO PAGAMENTO
8.1 - Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta corrente,
no prazo não superior a 08 (oito) dias, contados da data de verificação do adimplemento de cada parcela, o que
deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias.
8.2 - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização por parte da
contratada.
8.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá
.... dias após a data de sua apresentação válida.
8.4 - O preço a ser pago será o vigente na data da apresentação da proposta inicial ou da nova proposta apresentada
quando da repetição do julgamento, independentemente do preço em vigor na data da entrega.
8.5 - Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será solicitado,
imediatamente para a substituição e/ou emissão de Nota de Correção e esse intervalo de tempo não será considerado
para efeito de atualização do valor contratado.
8.6 - O Município se compromete a efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos ao Fornecedor.
8.7 - A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada
considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do
IBGE pro rata tempore.
9. DA CONTRATAÇÃO
9.1 - Como condição para celebração do contrato ou instrumento equivalente, o licitante deverá manter, durante todo
o prazo de validade do Registro de Preços todas as condições de habilitação exigidas na licitação.
9.2 - As obrigações decorrentes do Fornecimento dos materiais constante do Registro de Preços a serem firmadas
entre o Município e o Fornecedor são as constantes desta Ata e da Autorização para Prestação de Serviços SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD, observando-se as condições estabelecidas no Edital, seus anexos e na legislação
vigente.
9.3 - O Município solicitará, por escrito e dentro do prazo de vigência do Registro de Preços, os quantitativos dos bens
de acordo com suas necessidades e respeitados os limites máximos estabelecidos no Edital.
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9.4 - Na hipótese do primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar ou não aceitar o prazo e condições
estabelecidas no contrato, poderão ser convocados os Fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para
fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço.
9.5 - Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o MUNICÍPIO poderá comprar de mais de um
Fornecedor registrado, segundo ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o
primeiro classificado não possua capacidade de Prestação de Serviços compatível com o solicitado pelo Município,
observado as condições do Edital e os preços registrados dos demais Fornecedores.
9.6 - O licitante obrigar-se-á a fornecer o objeto, para o qual foi classificado, durante o período da revisão prevista
para cada 90 (noventa) dias, até a publicação da homologação da revisão.
9.7 - O Município se compromete a prestar, verbalmente ou por escrito, ao Fornecedor informações que visem
esclarecer ou orientar o fiel cumprimento desta Ata e a providenciar a publicação resumida do objeto deste
instrumento no Diário Oficial do Município.
10. DA ENTREGA
10.1 - Os materiais serão entregues no local e prazo indicados na SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD e recebidos por
servidor responsável designado pela unidade administrativa equivalente da unidade solicitante, o qual procederá a
conferência, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.
Parágrafo Primeiro – O recebimento do objeto aqui registrado só se dará após adotados, pelo Município, todos os
procedimentos previstos no art. 73, inciso II, da Lei n.º 8.666/93.
Parágrafo Segundo – O Município rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de Prestação de Serviços em
desacordo com as especificações do objeto da licitação.
10.2 - O Fornecedor se comprometerá a atender com presteza às reclamações sobre a qualidade e pontualidade da
entrega do material, providenciando sua imediata correção, sem ônus para o Município;
10.3 - Em caso de divergência entre a SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os objetos
efetivamente entregues, o Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente, para adoção das providências
cabíveis.
10.4 - O prazo de entrega do material será de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da assinatura da
SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD pelo Fornecedor.
10.5- O Prestação de Serviços do material somente será considerado concluído mediante a emissão de atesto na Nota
Fiscal, expedido pelo setor de recebimento de material, através do carimbo padrão.
10.6 - O prazo estabelecido no item 8.4 poderá ser prorrogado, quando solicitado pelo Fornecedor e desde que ocorra
motivo justificado, comprovado e aceito pela Administração
10.7 - O Fornecedor se comprometerá em manter durante toda a execução deste instrumento, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.
11. DAS PENALIDADES
11.1 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas na Ata, sujeitará o Fornecedor às
sanções previstas nas legislações que regem o edital, sendo, contudo, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
11.2 - A inexecução, parcial ou total, do Contrato ou da Autorização para Prestação de Serviços - SOLICITAÇÃO DE
DESPESAS - SD, ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administração Pública e multa, de acordo com a gravidade da infração.
11.3 - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o Contrato ou a
Autorização para Prestação de Serviços - SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD, dentro de 10 (dez) dias corridos, contados
da data de sua convocação;
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II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do Prestação de
Serviços não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do Prestação de Serviços não realizado, por cada dia
subseqüente ao trigésimo dia.
11.4 - O Município se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao Fornecedor o valor de qualquer multa
porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas na Ata.
11.5 - As multas previstas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o Fornecedor da
responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
11.6 - Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o Fornecedor sujeitar-se-á às penalidades de impedimento
temporário de licitar com a Administração Pública e de declaração de inidoneidade que poderão ser cumuladas com
multa, sem prejuízo da rescisão da Ata e cancelamento do registro.
11.7 - A recusa injustificada do Fornecedor em assinar a Ata de Registro, dentro do prazo previsto, caracterizará o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades cabíveis.
11.8 - O Fornecedor se comprometerá a ressarcir ao Município o equivalente a todos os danos decorrentes de atraso,
paralisação ou interrupção da entrega do material, exceto quando isto ocorrer por exigência do Município ou, ainda,
por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser devidamente comunicadas ao Município no prazo de
48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência.
11.9 - O Fornecedor manterá sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mão-de-obra para
execução completa e eficiente do objeto deste instrumento;

12. DA RESCISÃO CONTRATUAL
12.1 - Constituem motivos de rescisão do Contrato, as hipóteses elencadas no Art. 78, da Lei n.º 8.666/93.
12.2 - Caso o Município não utilize a prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo critério, poderá suspender a
sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual
infringida, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital.
12.3 - A rescisão poderá ser unilateral, amigável ou judicial, nos termos e condições previstas no Art. 79 da Lei n.º
8.666/93.
12.4 - O Fornecedor reconhece os direitos do Município nos casos de rescisão previstos nos Arts. 77 a 80 da Lei n.º
8.666/93.
13. DA COBRANÇA JUDICIAL
13.1 - As importâncias devidas pelo Fornecedor serão cobradas através de processos de execução, ressalvada a
cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
14. DA FISCALIZAÇÃO
14.1 - A fiscalização do objeto deste instrumento será exercida pela
14.2 - Em caso de divergência entre a SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos
efetivamente entregues, o Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente, sendo a ocorrência comunicada a
SSA para adoção das providências cabíveis.
14.3 - A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização por parte do Município não eximirá o Fornecedor da total
responsabilidade na execução deste Prestação de Serviços.
15. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
15.1. O Fornecedor se obriga a fornecer o objeto deste instrumento na conformidade do constante no Edital, e que,
com seus anexos, integra este termo, independentemente da transcrição, para todos os fins e efeitos legais.
16.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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16.1. O Município não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Fornecedor com terceiros, ainda que
vinculados à execução do presente instrumento.
17. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
17.1. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador, sendo que a
decisão final deverá ser fundamentada.
17.2. O registro do Fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação, quando:
I – o Fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, Autorização para
Prestação de Serviços e Contrato;
II - o Fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de Preços;
III - o Fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato, decorrente do Registro de Preços, por um dos
motivos elencados nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.
17.3. Os preços registrados poderão ser cancelados ou suspensos temporariamente nas seguintes hipóteses:
I - quando se tornarem superiores aos praticados pelo mercado;
II - por razões de interesse público, devidamente fundamentado.
17.4. A comunicação do cancelamento do registro do Fornecedor, será feita por escrito, juntando-se o comprovante de
recebimento nos autos que deram origem ao registro.
17.5. No caso do Fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita por
publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da data da publicação.
17.6. O Fornecedor poderá pedir o cancelamento do preço registrado, mediante solicitação por escrito, desde que
comprove estar definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório
que deu origem ao Registro de Preços.
17.7. A solicitação do Fornecedor para cancelamento do Registro de Preços não o desobriga do Prestação de Serviços
dos produtos até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório e na presente Ata.
17.8. Enquanto perdurar o cancelamento poderão ser realizadas novas licitações para a aquisição dos bens constantes
do Registro de Preços.
18. DO FORO
18.1. Fica eleito o foro da comarca de Araci, Estado da Bahia, para dirimir eventuais conflitos originados pela presente
Ata e pelo futuro contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que possa ser.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e
forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Araci – BA, 03 de Agosto de 2016
Assinaturas:
ANTONIO CARVALHO DA SILVA NETO
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACI - MUNICIPIO
FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE
DIOGO OLIVEIRA PIMENTEL – (FMS)
_________________________________________
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DARILENE BISPO OLIVEIRA DE ARAÚJO – Secretária M. de Desenvolvimento Social- Contratante
CASA DE CARNES BIG BOI LTDA
AMAURI MASCARENHAS MOTA – FORNECEDOR

TESTEMUNHAS
1________________________
Nome
RG

2. _____________________
Nome
RG
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