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Decretos
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 04 DE 11 DE JANEIRO DE 2022

Declara Situação de Emergência nas
áreas do Município de Varzedo - BA
afetadas

por

Convectiva
(COBRADE

-

Tempestade
Chuvas

1.3.2.1.4),

Local
Intensas

conforme

a

Instrução Normativa MDR nº36/2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DO VARZEDO, ESTADO DA BAHIA, Sr. Ariecilio
Bahia da Silva, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e pelo
inciso VI do artigo 8º da Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012, e:

CONSIDERANDO que chuvas intensas estão atingindo o Município de VarzedoBA no momento atual, em toda a sua extensão territorial, desde o dia 23 de
dezembro de 2021;

CONSIDERANDO que as chuvas causaram alagamentos em bairros, ruas e
Povoados do município (Zona Rural, Urbana), deixando famílias desabrigadas,
ocasionando deslizamentos de terra, interrupção de estradas vicinais, falta de
água e diversos outros prejuízos em próprios públicos;

CONSIDERANDO que as chuvas elevaram sobremaneira os níveis dos rios
que cortam o Município de Varzedo - BA, causando transbordamentos e
invasão a diversas propriedades dos munícipes.

CONSIDERANDO que as fortes chuvas, os alagamentos e inundações
inviabilizaram o acesso/saída por pontes que interligam a cidade a seus
povoados,

ocasionando

diversos

transtornos

na

locomoção/remoção
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pessoas, circulação de produtos e serviços, atingindo as esferas sociais e
econômicas do município.

CONSIDERANDO a necessidade de criar estrutura que permita a diminuição
dos impactos do fenômeno natural às famílias atingidas, seguindo os preceitos
da dignidade humana, com alimentação, vestuário, higiene, dentre outros
requisitos

CONSIDERANDO que o impacto econômico e social de tamanha magnitude
compromete a capacidade de resposta do município, tendo em vista que ainda
estamos em estado de calamidade pública em razão da pandemia da
COVID-19

e alerta da

gripe

H3N2,

havendo

necessidade

de

apoio

complementar das demais esferas da federação, conforme a IN/MDR nº
36/2020.

DECRETA:
Art. 1º. Fica declarada Situação de Emergência nas áreas do município
contidas no Formulário de Informações do Desastre - FIDE e demais
documentos anexos a este Decreto, em virtude do desastre classificado e
codificado como Tempestade Local Convectiva - Chuvas Intensas (COBRADE
1.3.2.1.4), conforme IN/MDR nº 36/2020, de 04 de dezembro de 2020.

Art. 2º. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem
sob a coordenação da Secretaria Municipal de Administração, nas ações de
resposta ao desastre e reabilitação do atual cenário e sua consequente
reconstrução.

Art. 3º. Autoriza-se a convocação de voluntários para reforçar as ações de
resposta ao desastre e realização de campanhas de arrecadação de recursos
junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à
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população afetada pelo desastre, sob a coordenação da Secretaria Municipal de
Administração.

Art. 4º. De acordo com o estabelecido no Art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21
de junho de 1941, autoriza-se o início de processos de desapropriação, por
utilidade pública, de propriedades particulares comprovadamente localizadas
em áreas de risco intensificado de desastre.

§ 1º. No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a depreciação e
a desvalorização que ocorrem em propriedades localizadas em áreas inseguras.

§ 2º. Sempre que possível essas propriedades serão trocadas por outras
situadas em áreas seguras, e o processo de desmontagem e de reconstrução
das edificações, em locais seguros, será apoiado pela comunidade.

Art. 5º. Com fulcro no Inciso VIII do Art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de
2021, sem prejuízo das disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC
101/2000), é dispensável a licitação nos casos de emergência ou de
calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de
situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos
serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e
outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens
necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as
parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1
(um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade,
vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa
já contratada com base no disposto no citado inciso.

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e possui prazo
máximo de 180 (cento e oitenta) dias.
Gabinete do prefeito.
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Varzedo-BA, 11 de janeiro de 2022.

ARIECÍLIO BAHIA DA SILVA
Prefeito Municipal

Praça 08 de Dezembro, s/nº - Centro - Varzedo (BA) CEP 44.565-000
CNPJ nº 13.460.266/0001-69 Telefax (075) 3381-1089/3381-1020

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 4/9SE5KKRA4J9ZXSFKVI9G

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
11 de Janeiro de 2022
5 - Ano - Nº 2612

Terça-feira
11 de Janeiro de 2022
6 - Ano - Nº 2612

Varzedo

Licitações

AVISO DE CONVOCAÇÃO DE LICITANTES NO ÂMBITO DA LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021

O Município de Varzedo/BA, avisa as Empresas participantes e aos interessados que se encontra
disponível no Portal da Transparência do Município a Ata da Sessão Interna de análise documentos de
Habilitação da Tomada de Preços 05/2021 cujo objeto é a Contratação de empresa para execução de
obras e serviços de reforma da Praça 08 de Dezembro na sede deste Município. Recursos Emenda
Especial. Diante dos achados das análises, resolve, nos Termos do §3º do Art. 43 da Lei 8.666/93,
convocar em forma de diligência as empresas: J A CONSTRUÇÃO e JCS CONSTRUTORA, para sanar
as pendencias identificadas com a análise da documentação de habilitação no prazo de 48 horas após a
publicação deste Ato, sob pena de inabilitação do Certame. Informações e Sessão no Setor de
Licitações, à Rua Coronel José Augusto, 74. Em 11/01/2022. Gilberto Paixão A. dos Santos - Presidente.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO
GABINETE DO PREFEITO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2021

O Município de Varzedo – BA, ente de Direito Púbico, CNPJ n° 13.460.266/0001-69, com sede
na Praça 08 de Dezembro, s/nº - Centro - Varzedo (BA) CEP 44.565-000, neste ato
representado por seu Prefeito, Sr. ARIECILIO BAHIA DA SILVA, portador da carteira de
identidade RG n° 06.525.578-05-SSP/BA, inscrita no CPF sob o n° 640.585.815-49, brasileiro,
residente e domiciliado na Av. Vereador Manoel Francisco, s/n – Centro – Varzedo, e a empresa
MOVMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, estabelecida na Rua Juvencio de
Resende, 141, São Felix, Valença-Ba, CEP: 45.400-000, CNPJ n° 19.371.291/0001-52,
doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, neste ato representada pelo Sr
Evilasio Hilario dos Santos, RG sob o nº. 0192983407 SESP/PR e CPF sob o nº. 76.706.405-53,
nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações nela inseridas pela Lei
Federal n° 8.883/94, Lei Federal n° 10.520/2002 e Decreto Federal nº 9.488/2018, Decretos
Municipais nºs 58/2020 e 26/2017, e demais normas legais aplicáveis e considerando o resultado
da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N°016/2021, para REGISTRO DE PREÇOS,
conforme consta do Processo Administrativo Nº 164/2021, firmam a presente Ata de Registro de
Preços, obedecidas às disposições da Lei n° 8.666/93, suas alterações posteriores e as
condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1 – Através da presente ata ficam registrados os preços para a futura e eventual aquisição de
bens permanentes e de consumo para atender as demandas dos Fundos e das Secretarias do
Município de Varzedo:
ITEM DESCRIÇÃO
45
46

47

48

UNID

Mesa retangular monobloco com bordas arredondadas para adultos,
180cmx80cm
Banco retangular monobloco com bordas arredondadas,
45cmx180cmx40cm (axlxp)
ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS - Dimensões: de 1800 a 2000 (A) x de 900
a 1000 (L) x de 400 a 450(P) mm. Armário em aço 02 portas.
Confeccionado em chapa de aço SAE1008 a SAE-1012 com acabamento
texturizado. Portas: 02 portas de giro, cada porta com 3 dobradiças internas
e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido
vertical. O armário deverá ser equipado com sistema de travamento através
de fechadura, acompanha 2 chaves. Prateleiras: 04 prateleiras reforçadas
com 3 dobras na parte frontal e traseira e com 2 dobras nas laterais,
reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário.
Cremalheiras estampadas em alto-relevo com saliências para o encaixe das
prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na
posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira. Porta
com puxador estampado. Em cada extremidade inferior da base do armário
deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente
85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo
do móvel por pontos de solda. Em conformidade com a NR 24, cada porta
deverá oferecer dois sistemas de ventilação de furos com a finalidade de
proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Pintura epóxi
pó, e com tratamento contra corrosão e alta resistência a arranhões.
Garantia mínima 05 anos.
ARQUIVO EM ACO COM 4 GAVETAS • - Dimensões: de1300 a 1350 (A)
xde 460 a 500 (L) x de 590 a 650 (P) mm. Arquivo confeccionado em chapa
de aço SAE-1008 a SAE-1012, acabamento texturizado, O produto deverá
ter 3 reforços internos, verticais formato ômega , soldados em cada
estrutura lateral, 4 gavetas, sistema de deslizamento em trilho , com 2
amortecedores para evitar impacto das gavetas, puxadores estampados na
própria estrutura da gaveta, varetas laterais para sustentação de pastas,
porta etiqueta estampado na própria estrutura de aço, fechadura com 2
chaves. Nas 4 extremidades inferiores da base do arquivo deve ser soldado
1 estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com
dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos
de solda, o estabilizador deve abrigar 1 porca rebite para fixação por rosca
de pés niveladores. Pé nivelador de polímero injetado. Pintura epóxi pó com
tratamento contra corrosão e alta resistência a arranhões. Garantia mínima
05 anos.

CATMAT QUANT

VALOR
R$
948,00
R$
265,92

VALOR
TOTAL

movflex
Bahía
movflex
Bahia

461917

5

UNID

26441

10

UNID

468772

10

1.147,90

R$
11.479,00

Isma

UNID

383413

6

542

R$ 3.252,00

Isma
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ESTANTE DE AÇO COM NO MÍNIMO: 58CM LINHA PESADA CHAPA 22
C/ 06 PRATELEIRAS E COLUNAS L3 C/ 2,40M DE ALTURA. (100 KGS)
com 58 cm de profundidade com 06 prateleiras linha Pesada com 02
reforços Ômega resistente a 100kg (por prateleira), com 04 colunas L3
¨CHAPA 16 c/ altura de 2,40m¨. Produzido em “CHAPA 22” (0,75mm)
podendo ser utilizada em vários ambientes para armazenar o que você
precisar com segurança e praticidade. Especificações do produto
PRATELEIRAS QUANTIDADE 06 (Seis) PROFUNDIDADE 58 cm,
LARGURA 92 cm, RESISTENCIA 100kg distribuídos, COLUNAS
QUANTIDADE 04 (Quatro), ALTURA 2,40 m, LARGURA 3,5cm x 5,0cm,
ESPESSURA 1,50 mm, Especificações Técnicas Produzido em Aço 1008
com tratamento anti-ferruginoso, contém 06 prateleiras com dobra dupla em
"CHAPA 22" (0,75mm) com reforço Ômega resistente a 100kg distribuídos
por prateleira e 04 colunas L3 de 2,40m em CHAPA 16 (1,50mm)
permitindo que você regule as prateleiras na altura conforme sua
necessidade. O acabamento em sistema de pintura eletrostática a pó
(epóxi) em alta temperatura garante maior durabilidade do produto e
resistência ao tempo e ferrugem, acompanhando um kit com 48 parafusos e
48 porcas chave 11 (08 por prateleira). Garantia, Garantia de 90 dias
MESA DE ESCRITÓRIO EM “L” 1600 x 1600 x 600 x 600 x 740mm
Superfície de trabalho com formato em “L”, em madeira MDF (Placa de
Fibra de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando
uma peça única; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência,
texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior
da superfície, na cor CINZA OU BRANCA; Bordas retas, em todo seu
perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido,
com 3,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor da superfície),
contendo raio da borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5mm,
conforme NBR 13966
MESA REDONDA DIÂMETRO DE 1000X740MM. Tampo Confeccionado
em chapa em MDF, ou outro material de qualidade similar ou superior com
espessura de 25 mm, revestida nas duas faces com filme texturizado, por
efeito de prensagem a quente faz o filme se fundir a madeira aglomerada,
formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em todo
o perímetro em perfil de PVC ergosoft 180° maciço ou em PVC 2mm com
acabamento na cor exata ao revestimento do tampo, que é o “Nogal
Málaga”, com resistência a impactos e termicamente estável. Parte inferior
do tampo com furação simétrica para buchas plásticas para fixação das
estruturas. Estrutura e Fixação – Estrutura em forma de “X” constituída na
parte horizontal superior em tubo 20x30 mm com espessura 0,90 mm com
comprimento suficiente para roporcionar estabilidade ao móvel, na parte
horizontal inferior em tubo oblongo de 29x58 mm com espessura de 1,20
mm e comprimento suficiente para proporcionar estabilidade ao móvel, na
vertical possui um tubo 20x30 mm central com espessura de 0,90 mm com
quatro colunas soldas no tubo central para passagem de fiação dobrada e
estampada em chapa de aço 0,60 mm, na face frontal da coluna com nove
furos oblongos de 48x3 mm com inclinação de 45º, medidas de cada coluna
com 125x30x665 mm, na face interna com dois frisos em V, sendo na parte
superior e inferior com estampo para passagem de fiação com medidas de
120x26 mm em forma de arco, união das peças metálicas pelo sistema de
solda MIG-MAG. Sapatas niveladoras com diâmetro de 32 mm e altura de
15 mm, injetadas em poliuretano de alta densidade, com parafuso zincado
branco de 3/8” x 1” sextavado. Ponteiras internas de embutir oblongas em
polipropileno injetadas para acabamento do tubo inferior. Para fixação do
tampo utiliza-se parafusos M6x30 mm cabeça panela e buchas plásticas 13
mm. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a
base de fosfato de zinco com quatro banhos químicos e que a própria
indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura
eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster
MESA DE ESCRITÓRIO SLIM, como no mínimo: medindo 1,20 cm de
comprimento x 0,60 cm de profundidade x 75 cm de altura com 2 Gavetas
Cinza feito de material resistente e está disponível. Produto de montagem
simples e rápida. Ela garante postura correta e equilibrada, contribuindo
para a sua saúde postural. Fabricado em chapa em MDF, ou outro material
de qualidade similar ou superior, com 15mm, tampos com cantos
arredondados e acabamento com Perfil Ergosoft 180º em toda a extensão
da mesa. Pés em aço modelo canoa com sapatas niveladoras, pintura
eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, com pré
tratamento de superfície a base de nanotecnologia que promove uma
melhor resistência contra ferrugem e melhor fixação da tinta, são isentos de
metais pesados tornando o tratamento ambientalmente correto.
Especificações: Altura: 74cm, Largura: 120cm, Profundidade: 60cm, Tampo:
chapa em MDF, ou outro material de qualidade similar ou superior.
Acabamento: Perfil Ergosoft 180º. Gaveteiro Altura: 21cm, Largura: 36,2cm,
Profundidade: 39,5cm, Tampo chapa em MDF, ou outro material de
qualidade similar ou superior, Acabamento: Fita de Borda PVC.

UNID

442923

18

R$
697,03

R$
12.546,54

Isma

UNID

367711

1

R$
1.058,56

R$ 1.058,56

Marzo
vitorino

UNID

366885

1

R$
1.118,85

R$ 1.118,85

Marzo
vitorino

UNID

462074

12

1.217,00

R$
14.604,00

Marzo
vitorino
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CADEIRA GIRATÓRIA
COM BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR
MÉDIO. Encosto: estruturado em quadro injetado em resina termoplástico,
polipropileno, com adição de fibra de vidro. Encosto em tela flexível.
Encosto com dupla curvatura (transversal e sagital) para acomodação da
região lombar, sendo interligado ao mecanismo através de uma lâmina
com dobras e/ou nervuras de reforço estrutural, Largura aproximada da
capa da coluna do encosto de 80 mm. Encosto com regulagem de altura
através de cremalheira interna (automático, sem o uso de botões ou
manípulos de rosqueamento), com, no mínimo, 05 pontos de parada e
curso vertical de 60 mm, no mínimo. Espaldar operacional, de encosto
médio, cuja extensão vertical mínima é de 470 mm e largura mínima do
encosto na região do apoio lombar é de, no mínimo, 430 mm. Assento:
estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços
estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura
mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada
moldada, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em
polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos
elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com
rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para
acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Revestimento do
assento em tecido tipo crepe, em poliéster. Largura e profundidade de
superfície mínimas de 460 mm. Ajuste de altura do assento com curso
mínimo vertical de 110 mm. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo UNID
contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento,
ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira
independente entre si. Plataforma do assento com, em chapa de aço
carbono estampada com espessura mínima de 2,65 mm e fundida aos
demais elementos através de solda do tipo MIG/MAG ou eletrofusão.
Suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno
automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver
destravado e sistema de frenagem por freio fricção, e o usuário deve ser
capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular
de inclinação de 15 graus (mínimo). Suporte do encosto deverá
obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e
acabamento injetada em polipropileno porém não ser corrugada
(sanfonada), para preservar segurança do usuário contra elementos ocos.
Braços com regulagem de altura, com estrutural vertical. Carenagem do
braço injetada em polipropileno. Apoia braço deve ser injetado em
termoplástico, com dimensões mínimas de 75 mm de largura e 255 mm de
comprimento. Ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou
lateral. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro do assento à gás, com
curso vertical de ajuste de, no mínimo, 110 mm. Base cinco patas:
confeccionada em poliamida injetada em formato arcado. Rodízios: de
duplo giro com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o
uso de bucha plástica ou solda.
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MESA DE REUNIÃO 2500X1200X740MM Tampo - Confeccionado em
chapa em MDF, ou outro material de qualidade similar ou superior com
espessura de 25mm, revestida nas duas faces com filme texturizado, por
efeito de prensagem a quente faz o filme se fundir a madeira aglomerada,
formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em todo
o perímetro em perfil de PVC ergosoft 180° maciço ou em PVC 2mm com
acabamento na cor exata ao revestimento do tampo, que é o “Nogal
Málaga”, com resistência a impactos e termicamente estável. Parte inferior
do tampo com furação simétrica para buchas plásticas para fixação das
estruturas. Painel frontal com altura de 270mm confeccionado em chapa em
MDF, ou outro material de qualidade similar ou superior com espessura de
18mm, revestida nas duas faces com filme texturizado, por efeito de
prensagem a quente faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando
com ela um corpo único e inseparável, com acabamento superior e inferior
em fita PVC 0,45mm com acabamento na cor exata do revestimento. O
tampo deverá prever recorte para duas caixas de tomadas medindo
210x137mm fixadas centralizadas no tampo para atender os usuários.
Caixas de tomadas com corpo em chapa de aço galvanizado e tampa
basculantes em moldura de alumínio com alta resistência mecânica e
pintura eletrostática com 03 furos para tomadas, 02 furos para dados, 01
furo para áudio, 01 para HDMI e 01 VGA. Obs: A mesa deverá ser montada
no local, para evitar içamentos Estrutura e Fixação – Estrutura em forma de
“I” constituída na parte horizontal superior em chapa dobrada com 1/8” de
espessura e medidas de 20x35mm com comprimento suficiente para
proporcionar estabilidade ao móvel, na parte horizontal inferior em tubo UNID
oblongo de 29x58mm com espessura de 1,20mm e comprimento suficiente
para proporcionar estabilidade ao móvel, na vertical possui 01 tubo
20x30mm com espessura de 0,90mm com 02 colunas para passagem de
fiação dobrada e estampada em chapa de aço 0,60mm, na face frontal da
coluna com nove furos oblongos de 48x3mm com inclinação de 45º,
medidas de cada coluna com 125x30x665mm, na face interna com 02 frisos
em V, sendo na parte superior e inferior com estampo para passagem de
fiação com medidas de 120x26mm em forma de arco, união das peças
metálicas pelo sistema de solda MIG-MAG. Sapatas niveladoras com
diâmetro de 32mm e altura de 15mm, injetadas em poliuretano de alta
densidade, com parafuso zincado branco de 3/8” x 1” sextavado. Ponteiras
internas de embutir oblongas em polipropileno injetadas para acabamento
do tubo inferior. Para fixação do tampo utiliza-se parafusos M6x12 cabeça
panela e buchas plásticas 13mm, parafusos minifix e tambor de giro de
15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 e acabamentos
autocolantes na cor exata do BP para acabamento para união das
estruturas ao painel frontal. Todas as estruturas em aço recebem
tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos
químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo
e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster
formando uma camada mínima 50/60 micra de espessura, atendendo-se os
critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo
fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as
exigências previstas nas normas da ABNT. Garantia mínima: 36 meses
CADEIRA FIXA EXECUTIVA ESTRUTURA EM TRAPÉZIO PARA MESA
DE COMPUTADOR. Descrição: Cadeira executiva estofada com espuma
injetada de alta densidade de 50 mm, revestido em tecido corino. Base fixa
trapézio tubo 7/8. Acabamento do assento e encosto com perfil de PVC.
Assento medindo 41 cm Largura x 39 cm Profundidade. Encosto medindo UNID
29cm Altura x 37 cm Largura. Altura do assento em relação ao solo: 42cm.
Dimensões máxima do produto: 43 cm Largura x 50 cm Profundidade x
83cm Altura. Produto indicado para utilização em mesa com altura do chão
ao tampo 74 cm.
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CADEIRAS GIRATÓRIAS SEM BRAÇOS ESPALDAR BAIXO, descrição •
cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo
amortecedor e regulador do assento e do encosto. • espessura da espuma
do assento: mínima de 40 mm; • espessura da espuma do encosto: mínima
de 30 mm; • tolerâncias dimensionais para tubos conforme abnt nbr 6591; •
tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100
micrometros. características • assento e encosto confeccionados em
compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete
lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. • estofamento do
assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à
madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com
produto impermeabilizante hidro-repelente. • faces inferior do assento e
posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor
preta. • fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos
com rosca métrica e porcas de cravar. • estrutura composta de: mecanismo de regulagem de flutuação livre do encosto com bloqueio em
qualquer posição através de sistema de lâminas travadas por contato.
comando por alavanca. - suporte para regulagem de altura do encosto,
dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor
flexível. - coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás.
curso mínimo do pistão de 100 mm. - base em formato de estrela com 5
pontas e sistema de acoplamento cônico. distância entre eixo da coluna e
eixo do rodízio igual ou maior que 300 mm. - rodízios de duplo giro com
rodas duplas de 50 mm (mínimo), - dispositivos de regulagens e alavancas
com manoplas em material plástico injetado e desenho ergonômico. •
acabamento das partes metálicas em pintura em pó, na cor preta. •
terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de
encaixe. • todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas
devem receber solda em toda a extensão da união. garantia • mínima de
dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação,
oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de
componentes. Apoio de braços reguláveis.
Mesa individual para alunos em cadeira de rodas com tampo em MDP ou
MDF revestido em laminado melamínico DIM 82 x 90 x 60cm (AxLxP)
CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS COLORIDAS Mesa, com tampo em
termoplástico, que se fixam à estrutura por meio de encaixes medindo
600x800mmx590mm de altura, aproximadamente. Estrutura em tubo de aço
1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2mm composto por 3 travessas e 2
cabeceiras. Pernas em tubo de aço 1.1/2”x 0,9mm de parede e pé com
sapata com regulagem de altura. Cadeiras: estrutura metálica, assento,
encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O
assento em termoplástico injetado dimensões aproximadas de 400 mmx300
mm, montados à estrutura por meio de um encaixe. A altura do assento até
o chão deve ser de 350 mm aproximadamente. Encosto inteiriço em
termoplástico, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura dimensões
aproximadas 370 mm x 200 mm. Estrutura em aço tubos de secção
redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura, com sapatas plásticas
padrão FDE. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo e pintura em
tinta Epoxi.. Catálogo, contendo imagens coloridas e nítidas dos produtos
cotados, contendo o código de referência do item que, necessariamente,
deverá ser o mesmo código do item informado na proposta. Garantia
mínima: 36 meses
CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MESA E 04 CADEIRAS Mesa,
com tampo em termoplástico, que se fixam à estrutura por meio de
encaixes medindo 600x800mmx590mm de altura, aproximadamente.
Estrutura em tubo de aço 1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2mm
composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. Pernas em tubo de aço 1.1/2”x
0,9mm de parede e pé com sapata com regulagem de altura. Cadeiras:
estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores
plásticos, e dois parafusos. O assento em termoplástico injetado dimensões
aproximadas de 400 mmx300 mm, montados à estrutura por meio de um
encaixe. A altura do assento até o chão deve ser de 350 mm
aproximadamente. Encosto inteiriço em termoplástico, sem nenhum tipo de
ventilação ou abertura dimensões aproximadas 370 mm x 200 mm.
Estrutura em aço tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de
espessura, com sapatas plásticas padrão FDE. Peças metálicas com
tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epoxi. Garantia mínima: 36
meses.
Conjunto para professores; Material Estrutura: Metálica Formato:
Retangular Material Tampo: Madeira Espessura Tampo: 1,80 Cm
Revestimento Tampo: Fórmica Dimensões: 1,10 X 0,50 X 0,74
Características Adicionais: 3 Gavetas
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1.2 – As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridas
pelo Município.
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1.3 – Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada, mediante
recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO (válida como ordem
de fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e no Edital que a originou, com
fornecimento de forma parcelada, de acordo com as necessidades do Município, respeitadas as
quantidades mínimas.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12(doze) meses, contados a partir
da data da assinatura.
2.2 – A prorrogação da Ata não poderá ocorrer após os 12 (doze) meses de validade, o mesmo
só ocorrera caso a vigência inicial da Asta seja menor que 12 (doze) meses, de acordo com a
existência de saldos e preços praticados se mostrarem vantajosos para a Administração.
2.3 – Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n°
8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Varzedo
não será obrigado à adquirir a quantidade total dos bens permanentes e de consumo, sem que,
desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora do Registro.
2.3 – Em cada aquisição decorrentes desta Ata, serão observados, quanto ao preço, às
cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico SRP n°016/2021, que a
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por
ser de pleno conhecimento das partes.
2.4 – O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas
abaixo:
a) Recusar-se a fornecer o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 20 dias corridos,
após o prazo preestabelecido nesta Ata de Registro;
b) incorrer em atraso decorrente de defasagem do fornecimento de qualquer item adjudicado,
em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao
fornecimento de bens permanentes e de consumo, superior a 50% (cinquenta por cento) do
prazo global;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta Ata de Registro.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, do mês subsequente ao fornecimento
dos bens permanentes e de consumo e conferência das quantidades solicitadas pelo Município;
3.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar ao Departamento de Tesouraria, Secretaria
Municipal de Administração e Finanças, localizada na Praça 08 de Dezembro, s/n - Centro,
nesta cidade, a nota fiscal e/ou fatura do(s) bens permanentes e de consumo entregue(s) de
acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de Varzedo e
conter o número do empenho correspondente;
3.3 – Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) bens permanentes e de consumo entregue(s), a(s)
empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante a validade do registro) os
seguintes documentos:
3.3.1 – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na forma
da Lei; e Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias e às
de Terceiros, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos
em lei. Ambas poderão ser atendidas com a CERTIDÃO CONJUNTA que poderá ser retirada no
site: www.receita.fazenda.gov.br;
3.3.2 – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei. A
mesma poderá ser retirada no site: www.sefaz.ba.gov.br, no caso das licitantes com sede no
Estado da Bahia;
3.3.3 – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
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3.3.4 – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por Lei. A mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
3.3.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.
(NR) (Lei 12.240/2011), bem como a Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, da Justiça do
Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro de 2012. A mesma poderá ser retirada no site:
www.trt.gov.br;
3.4 – Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5% (cinco
décimos por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento e correção monetária pelo
índice INPC, pro rata dia.
3.5 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente
com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.6 – O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.7 – Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção
monetária.
3.8 - Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5% (cinco
décimos por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento e correção monetária pelo
índice INPC, pro rata dia.
CLÁUSULA IV – DO FORNECIMENTO E DO PRAZO
4.1. A entrega ocorrerá de forma provisória do objeto, e deverá ser feita em até 10 (dez) dias
úteis, a contar do recebimento da Nota de Empenho pela licitante vencedora.
4.1.1. A nota de empenho/ordem de fornecimento será enviada para o e-mail informado pela
empresa na proposta de preços, sendo que a empresa licitante terá no máximo 24 horas para
confirmar o seu recebimento (para então iniciar a contagem dos prazos de entrega dos
produtos).
4.2. O pedido de prorrogação de prazo para entrega, ou troca de marca dos bens permanentes e
de consumo, somente será conhecido pelo Município, caso o mesmo seja devidamente
fundamentado e solicitado antes de expirar o prazo de entrega estipulado.
4.3. Os bens permanentes e de consumo deverão ser entregues na Secretaria Municipal de
Administração, conforme as quantidades requisitadas, e que serão recebidos/conferidos por
servidor municipal designado para tal, de segunda e sexta-feira das 7:00 às 13:00hs.
4.4. Correrá por conta do fornecedor, qualquer prejuízo causado em decorrência do transporte e
descarregamento.
4.5. As despesas decorrentes da garantia, frete, seguro e demais encargos e tributos competem
exclusivamente ao fornecedor.
4.6. Verificada a não conformidade na entrega dos bens permanentes e de consumo, o licitante
vencedor deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
providenciando a retirada dos mesmos e o respectivo reenvio, sem ônus de frete para a
Administração, que em caso de recusa estará sujeito às penalidades previstas nesta Ata de
Registro.
4.7. A entrega definitiva, será efetivada logo após a conferência do mesmo pelo fiscal ou
comissão nomeada para tal, desde que em conformidade com as exigências desta Ata de
Registro.
4.8. A critério exclusivo da Prefeitura Municipal de Varzedo, poderão ser realizados testes para
verificação da conformidade dos produtos com as especificações constantes desta Ata, e da
proposta da Contratada.
4.8.1. Caso sejam consideradas insatisfatórias as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de
Recusa, no qual se consignarão as desconformidades com as especificações. Nesta hipótese,
os bens permanentes e de consumo serão rejeitados, devendo ser substituídos no prazo

Praça 08 de Dezembro, s/nº - Centro - Varzedo (BA) CEP 44.565-000
CNPJ nº 13.460.266/0001-69 Telefax (075) 3381-1089/3381-1020

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 4/9SE5KKRA4J9ZXSFKVI9G

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

7

Terça-feira
11 de Janeiro de 2022
14 - Ano - Nº 2612

Varzedo

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO
GABINETE DO PREFEITO
máximo de 05 (cinco) dias úteis, quando se realizarão novamente as verificações constantes do
item 4.8.
4.9. A não substituição do bens permanentes e de consumo em desacordo dentro do prazo
estipulado, será considerado como não entregue, estando sujeita à multa conforme prevê esta
Ata de Registro.
4.10. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade da Contratada pelo
perfeito desempenho do objeto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades
detectadas quando da utilização dos mesmos, dentro do prazo de garantia.
4.11. O recebimento não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade
do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
4.12. A nota fiscal deverá obrigatoriamente ser entregue junto com os produtos.
4.13. A garantia do fabricante contra defeitos de fabricação dos bens, a contar do recebimento
definitivo, correndo por sua conta qualquer despesa de fretes para envio ou retorno da garantia.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
5.1. Exercer a fiscalização da execução do objeto contratado, através da Secretaria de
Administração;
5.2. Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre quaisquer irregularidades na
execução do objeto contratado;
5.3. Definir o local de entrega dos bens permanentes e de consumo e repassar a Contratada
logo após a assinatura desta Ata de Registro para providencias necessárias;
5.4. Acompanhar a entrega dos bens permanentes e de consumo, orientando, fiscalizando e
intervindo ao seu exclusivo ao seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato
cumprimento das condições pactuadas;
5.5. Fornecer informações, dados e diretrizes eventualmente solicitadas pela contratada ou não,
necessárias para a correção do objeto;
5.6. Efetuar o pagamento referente ao objeto desta Ata de Registro, condicionando-se o
pagamento ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais ora ajustadas;
5.7. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
5.8. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA de acordo
com os termos do Edital e seus anexos;
5.9. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais;
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1. Entregar os bens permanentes e de consumo em conformidade com esta Ata de Registro;
6.2. Proceder a entrega física e técnica dos bens permanentes e de consumo, objeto da
questão, no prazo máximo de 10(dez) dias uteis, a contar da data da assinatura desta Ata de
Registro e informação do local de entrega, na sede Administrativa do Município, livre de frete ou
quaisquer despesas adicionais.
6.3. Cumprir com os prazos de entrega determinados nesta Ata de Registro;
6.4. Prestar assistência técnica e fornecer garantia dos bens permanentes, conforme garantia
mínima do fabricante;
6.5. Responsabilizar-se integralmente pela execução do objeto, nos termos da legislação
vigente;
6.6. Substituir os bens permanentes e de consumo que apresentarem defeitos, durante o
período de garantia contratado, as quais deverão ser reparadas e/ou trocadas sendo que todas
as despesas inerentes a reposição, transporte, estadia do (s) técnico(s) e outras ocorrera(ao) por
conta da Contratada, não cabendo a Prefeitura do Município qualquer ônus;
6.7. Substituir o objeto, em caso de defeito irreparável, no prazo máximo de 10(dez) dias, por
outro de igual modelo ou superior, mantendo, no mínimo, as mesmas características dos bens
originalmente fornecidos;
6.8. Manter, durante toda a execução desta Ata, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidos, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
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6.9. Submeter-se a fiscalização da Contratada, durante a execução do objeto contratada, a qual
acompanhara a entrega dos bens permanentes e de consumo, bem como quando necessário os
serviços de assistência técnica;
6.10. As penalidades ou multas pelos órgãos competentes pelo descumprimento das
disposições legais que regem a execução do objeto da presente Ata serão de inteira
Responsabilidade da Contratada, devendo, se for o caso, obter licenças, providenciar
pagamento de impostos, taxas e serviços auxiliares;
6.11. Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários;
6.12. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais;
6.13. Demais obrigações e responsabilidades previstas nas legislações pertinentes.
CLÁUSULA VII – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
7.1. A entrega ocorrerá de forma provisória do objeto, e deverá ser feita em até 05(cinco) e 20
(vinte) dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho pela licitante vencedora.
7.1.1. A nota de empenho/ordem de fornecimento será enviada para o e-mail informado pela
empresa na proposta de preços, sendo que a empresa licitante terá no máximo 24 horas para
confirmar o seu recebimento (para então iniciar a contagem dos prazos de entrega dos bens
permanentes e de consumo).
7.2. O pedido de prorrogação de prazo para entrega, ou troca de marca dos bens permanentes e
de consumo, somente será conhecido pelo município, caso o mesmo seja devidamente
fundamentado e solicitado antes de expirar o prazo de entrega estipulado.
7.3. Os bens permanentes e de consumo deverão ser entregues na Secretaria Municipal de
Obras, conforme as quantidades requisitadas, e que serão recebidos/conferidos por servidor
municipal designado para tal, de segunda e sexta-feira das 7:00 às 13:00hs.
7.4. Correrá por conta do fornecedor, qualquer prejuízo causado em decorrência do transporte e
descarregamento.
7.5. As despesas decorrentes da garantia, frete, seguro e demais encargos e tributos competem
exclusivamente ao fornecedor.
7.6. Verificada a não conformidade na entrega dos bens permanentes e de consumo, o licitante
vencedor deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
providenciando a retirada dos mesmos e o respectivo reenvio, sem ônus de frete para a
Administração, que em caso de recusa estará sujeito às penalidades previstas nesta Ata de
Registro.
7.7. A entrega definitiva, será efetivada logo após a conferência do mesmo pelo fiscal ou
comissão nomeada para tal, desde que em conformidade com as exigências desta Ata.
7.8. A critério exclusivo da Prefeitura Municipal de Varzedo, poderão ser realizados testes para
verificação da conformidade dos bens permanentes e de consumo com as especificações
constantes desta Ata, e da proposta da Contratada.
7.8.1. Caso sejam consideradas insatisfatórias as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de
Recusa, no qual se consignarão as desconformidades com as especificações. Nesta hipótese,
os bens permanentes e de consumo serão rejeitados, devendo ser substituídos no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, quando se realizarão novamente as verificações constantes do
item 7.8.
7.9. A não substituição do bem permanente e de consumo em desacordo dentro do prazo
estipulado, será considerado como não entregue, estando sujeita à multa conforme prevê esta
Ata de Registro.
7.10. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade da Contratada pelo
perfeito desempenho do objeto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades
detectadas quando da utilização dos mesmos, dentro do prazo de garantia.
7.11. O recebimento não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade
do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
7.12. A nota fiscal deverá obrigatoriamente ser entregue junto com os bens permanentes e de
consumo.
CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES
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8.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do processo ou de
contratante, as licitantes, conforme a infração, respeitado a ampla defesa e o contraditório,
estarão sujeitas às seguintes penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida no Processo de contratação: suspensão do
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o
valor estimado da contratação;
b) manter comportamento inadequado durante o certame da licitação adotada: afastamento do
certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;
c) deixar de manter a proposta no decorrer do certame (recusa injustificada para contratar):
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de
10% sobre o valor estimado desta Ata;
d) executar esta Ata de Registro de Preços com irregularidades, passíveis de correção durante a
execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
e) executar esta Ata de Registro de Preços com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias,
após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor
desta Ata;
f) inexecução parcial desta Ata de Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao
montante não adimplido desta Ata de Registro de Preços;
g) inexecução total desta Ata de Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado desta Ata de
Registro de Preços;
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado desta Ata de Registro de
Preços.
8.2. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
CLÁUSULA IX – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
9.1 – Os preços que vierem a constar da Autorização de Fornecimento (ou instrumento
equivalente) poderão ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos
da legislação em vigor, conforme Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação
subsequente.
9.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes
em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços,
comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e
financeiro da avença.
9.3 - A Administração Municipal poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços
registrados, garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com os
parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem
a redução dos preços praticados no mercado nacional, sendo que o novo preço fixado será
valido a partir da assinatura da Ata pelas partes interessadas.
9.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA X – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1 – O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de
Processo Administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
10.1.1 – A pedido, quando:
10.1.1.1 – comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos
fortuitos ou de força maior;
10.1.1.2 – o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da
elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo dos bens permanentes e
de consumo.
10.1.2 – Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Varzedo, quando:
Praça 08 de Dezembro, s/nº - Centro - Varzedo (BA) CEP 44.565-000
CNPJ nº 13.460.266/0001-69 Telefax (075) 3381-1089/3381-1020

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 4/9SE5KKRA4J9ZXSFKVI9G

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

10

Varzedo

Terça-feira
11 de Janeiro de 2022
17 - Ano - Nº 2612

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO
GABINETE DO PREFEITO
10.1.2.1 – não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
10.1.2.2 – perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo
licitatório;
10.1.2.3 – por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
10.1.2.4 – não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
10.1.2.5 – não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos
decorrentes da Ata de Registro de Preços;
10.1.2.6 – caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições
estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.
10.1.3 – Automaticamente:
10.1.3.1 – por decurso de prazo de vigência desta Ata;
10.1.3.2 – quando não restarem fornecedores registrados;
10.1.4 – Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido
apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso
haja nova ordem de registro.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de
Registro de Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLÁUSULA XIII – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1 – Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante
prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.
13.2 – Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem
fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao
Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem
praticados, obedecida à ordem de classificação.
13.3 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos
quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações
assumidas com o Contratante.
13.4 – As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, a cem por
cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – Integram esta Ata, o Edital do Pregão na forma Eletrônica para o Sistema de Registro de
Preços N°016/2021 e proposta da empresa, classificada em 1° lugar no certame supra
numerado.
14.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada
pela Lei Federal n° 8.883/94, pelo Decreto Municipal no que não colidir com a primeira e nas
demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XV – DO FORO
15.1 – As partes elegem o foro da Comarca do Município de Santo Antônio de Jesus – BA, que
abrange o Município de Varzedo, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas
desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença de duas
testemunhas abaixo.
Varzedo-ba, 29 de dezembro de 2021
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MUNICÍPIO DE VARZEDO-BAHIA
ARIECILIO BAHIA DA SILVA
Prefeito

MOVMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ n° 19.371.291/0001-52
Evilasio Hilario dos Santos

Representante

MAGNUN SOUZA ALMEIDA
Gerenciador da Ata de Registro de Preços

Testemunhas:

a)______________________________

b) __________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2021

O Município de Varzedo – BA, ente de Direito Púbico, CNPJ n° 13.460.266/0001-69, com sede
na Praça 08 de Dezembro, s/nº - Centro - Varzedo (BA) CEP 44.565-000, neste ato
representado por seu Prefeito, Sr. ARIECILIO BAHIA DA SILVA, portador da carteira de
identidade RG n° 06.525.578-05-SSP/BA, inscrita no CPF sob o n° 640.585.815-49, brasileiro,
residente e domiciliado na Av. Vereador Manoel Francisco, s/n – Centro – Varzedo, e a empresa
C KOZAR DOS SANTOS, estabelecida na Av. Tuiuti, 1370, sala 01, Vila Morangeuira, MaringaPR, CEP 87.040-360, CNPJ n° 32.314.972/0001-47, doravante denominada PROMITENTE
FORNECEDORA, neste ato representada pelo Sr(a) Carolina Kozar dos Santos, RG sob o nº.
114694570 SESP/PR e CPF sob o nº. 116.101.419-54, nos termos do art. 15 da Lei Federal n°
8.666/93, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei Federal n°
10.520/2002 e Decreto Federal nº 9.488/2018, Decretos Municipais nºs 58/2020 e 26/2017, e
demais normas legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO N°016/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo
Administrativo Nº 164/2021, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas às
disposições da Lei n° 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1 – Através da presente ata ficam registrados os preços para a futura e eventual aquisição de
bens permanentes e de consumo para atender as demandas dos Fundos e das Secretarias do
Município de Varzedo:
ITEM DESCRIÇÃO

43

UNID CATMAT QUANT

VENTILADOR DE PAREDE, descrição • ventilador de parede para uso
em ambiente escolar. dimensões e tolerâncias • diâmetro entre 500 e 600
mm; • comprimento do tubo de fixação:150 mm (tolerância: ±2,5%).
características • ventilador de parede, com uma hélice com no mínimo três
pás. • base de fixação à parede em aço carbono. • canopla de
acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir a base de
fixação na parede. • capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida
injetada na cor amarelo escolar, referência 1.25y 7/12 (cartelas munsell). •
oconjunto de suporte mais o tubo de fixação deverão suportar 5 (cinco)
vezes a massa nominal do produto sem qualquer flexão. • suporte d
ligação entre base e a carcaça dotado de articulação com parafuso
metálico e borboleta que permita a regulagem da articulação no sentido
vertical do conjunto motor e hélices, provido de mola para sustentação do
peso do equipamento. • o equipamento deve ser dotado de grade de
proteção de acordo com os requisitos de segurança da iec 60335-2-80,
independente da altura em que for instalado. • as grades deverão ser em
UNID
aço, com acabamento em pintura eletrostática na amarelo escolar referência 1.25y 7/12 (cartelas munsell). • as grades não poderão ser
removidas sem o uso de ferramentas. • o equipamentos deverão
apresentar controle de velocidade tipo rotativo, com no mínimo três níveis
de velocidade (baixa, média e alta). • o acionamento deverá ser do tipo
“controle de parede”. • os equipamentos deverão respeitar o nível mínimo
de eficiência energética de 0,0040 m³/s w/m para as velocidades. • vazão
observando-se cada uma das velocidades: - máxima: 0,45 m³/s - média:
0,37 m³/s - mínima: 0,33 m³/s • deverá possuir motor elétrico “monovolt”
dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos
compatíveis com a corrente de operação. • voltagem: 110v e 220v,
conforme demanda. • cordão de alimentação (rabicho), com indicação da
voltagem. garantia • mínima de um ano a partir da data da entrega, de
cobertura integral do equipamento. o fabricante/contratado é obrigado a
dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência,
durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

450979

18

VALOR

VALOR
TOTAL

MARCA

R$
300,00

R$ 5.400,00

VENTISOL
490
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62

Computador Portátil (Notebook). Especificação mínima: que esteja em
linha de produção pelo fabricante; computador portátil (notebook) com
processador no mínimo Intel core i3 10º GERAÇÃO; 1 (um) disco rígido
SSD de 240 GIGABYTE; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02
(dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM
DDR4 2.133 MHZ ou superior; tela LCD de 14 ou 15 polegadas
widescreen, suportar resolução 1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter
todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas UNID
mesmas posições do teclado padrão abnt2; mouse touchpad com 02
(dois) botões integrados; interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45
fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n; sistema operacional Windows
10 pro (64 bits); bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo
03 (três) células; fonte externa automática compatível com o item; possuir
interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display port e 01 (uma) VGA,
leitor de cartão; webcam FULL HD (1080p);; garantia de 12 meses.

477048

5

R$
4.512,07

R$
22.560,35

VAIO FE153342141-01

1.2 – As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridas
pelo Município.
1.3 – Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada, mediante
recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO (válida como ordem
de fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e no Edital que a originou, com
fornecimento de forma parcelada, de acordo com as necessidades do Município, respeitadas as
quantidades mínimas.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12(doze) meses, contados a partir
da data da assinatura.
2.2 – A prorrogação da Ata não poderá ocorrer após os 12 (doze) meses de validade, o mesmo
só ocorrera caso a vigência inicial da Asta seja menor que 12 (doze) meses, de acordo com a
existência de saldos e preços praticados se mostrarem vantajosos para a Administração.
2.3 – Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n°
8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Varzedo
não será obrigado à adquirir a quantidade total dos bens permanentes e de consumo, sem que,
desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora do Registro.
2.3 – Em cada aquisição decorrentes desta Ata, serão observados, quanto ao preço, às
cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico SRP n°016/2021, que a
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por
ser de pleno conhecimento das partes.
2.4 – O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas
abaixo:
a) Recusar-se a fornecer o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 20 dias corridos,
após o prazo preestabelecido nesta Ata de Registro;
b) incorrer em atraso decorrente de defasagem do fornecimento de qualquer item adjudicado,
em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao
fornecimento de bens permanentes e de consumo, superior a 50% (cinquenta por cento) do
prazo global;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta Ata de Registro.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, do mês subsequente ao fornecimento
dos bens permanentes e de consumo e conferência das quantidades solicitadas pelo Município;
3.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar ao Departamento de Tesouraria, Secretaria
Municipal de Administração e Finanças, localizada na Praça 08 de Dezembro, s/n - Centro,
nesta cidade, a nota fiscal e/ou fatura do(s) bens permanentes e de consumo entregue(s) de
acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de Varzedo e
conter o número do empenho correspondente;
3.3 – Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) bens permanentes e de consumo entregue(s), a(s)
empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante a validade do registro) os
seguintes documentos:
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3.3.1 – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na forma
da Lei; e Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias e às
de Terceiros, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos
em lei. Ambas poderão ser atendidas com a CERTIDÃO CONJUNTA que poderá ser retirada no
site: www.receita.fazenda.gov.br;
3.3.2 – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei. A
mesma poderá ser retirada no site: www.sefaz.ba.gov.br, no caso das licitantes com sede no
Estado da Bahia;
3.3.3 – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
3.3.4 – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por Lei. A mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
3.3.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.
(NR) (Lei 12.240/2011), bem como a Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, da Justiça do
Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro de 2012. A mesma poderá ser retirada no site:
www.trt.gov.br;
3.4 – Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5% (cinco
décimos por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento e correção monetária pelo
índice INPC, pro rata dia.
3.5 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente
com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.6 – O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.7 – Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção
monetária.
3.8 - Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5% (cinco
décimos por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento e correção monetária pelo
índice INPC, pro rata dia.
CLÁUSULA IV – DO FORNECIMENTO E DO PRAZO
4.1. A entrega ocorrerá de forma provisória do objeto, e deverá ser feita em até 10 (dez) dias
úteis, a contar do recebimento da Nota de Empenho pela licitante vencedora.
4.1.1. A nota de empenho/ordem de fornecimento será enviada para o e-mail informado pela
empresa na proposta de preços, sendo que a empresa licitante terá no máximo 24 horas para
confirmar o seu recebimento (para então iniciar a contagem dos prazos de entrega dos
produtos).
4.2. O pedido de prorrogação de prazo para entrega, ou troca de marca dos bens permanentes e
de consumo, somente será conhecido pelo Município, caso o mesmo seja devidamente
fundamentado e solicitado antes de expirar o prazo de entrega estipulado.
4.3. Os bens permanentes e de consumo deverão ser entregues na Secretaria Municipal de
Administração, conforme as quantidades requisitadas, e que serão recebidos/conferidos por
servidor municipal designado para tal, de segunda e sexta-feira das 7:00 às 13:00hs.
4.4. Correrá por conta do fornecedor, qualquer prejuízo causado em decorrência do transporte e
descarregamento.
4.5. As despesas decorrentes da garantia, frete, seguro e demais encargos e tributos competem
exclusivamente ao fornecedor.
4.6. Verificada a não conformidade na entrega dos bens permanentes e de consumo, o licitante
vencedor deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
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providenciando a retirada dos mesmos e o respectivo reenvio, sem ônus de frete para a
Administração, que em caso de recusa estará sujeito às penalidades previstas nesta Ata de
Registro.
4.7. A entrega definitiva, será efetivada logo após a conferência do mesmo pelo fiscal ou
comissão nomeada para tal, desde que em conformidade com as exigências desta Ata de
Registro.
4.8. A critério exclusivo da Prefeitura Municipal de Varzedo, poderão ser realizados testes para
verificação da conformidade dos produtos com as especificações constantes desta Ata, e da
proposta da Contratada.
4.8.1. Caso sejam consideradas insatisfatórias as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de
Recusa, no qual se consignarão as desconformidades com as especificações. Nesta hipótese,
os bens permanentes e de consumo serão rejeitados, devendo ser substituídos no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, quando se realizarão novamente as verificações constantes do
item 4.8.
4.9. A não substituição do bens permanentes e de consumo em desacordo dentro do prazo
estipulado, será considerado como não entregue, estando sujeita à multa conforme prevê esta
Ata de Registro.
4.10. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade da Contratada pelo
perfeito desempenho do objeto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades
detectadas quando da utilização dos mesmos, dentro do prazo de garantia.
4.11. O recebimento não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade
do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
4.12. A nota fiscal deverá obrigatoriamente ser entregue junto com os produtos.
4.13. A garantia do fabricante contra defeitos de fabricação dos bens, a contar do recebimento
definitivo, correndo por sua conta qualquer despesa de fretes para envio ou retorno da garantia.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
5.1. Exercer a fiscalização da execução do objeto contratado, através da Secretaria de
Administração;
5.2. Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre quaisquer irregularidades na
execução do objeto contratado;
5.3. Definir o local de entrega dos bens permanentes e de consumo e repassar a Contratada
logo após a assinatura desta Ata de Registro para providencias necessárias;
5.4. Acompanhar a entrega dos bens permanentes e de consumo, orientando, fiscalizando e
intervindo ao seu exclusivo ao seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato
cumprimento das condições pactuadas;
5.5. Fornecer informações, dados e diretrizes eventualmente solicitadas pela contratada ou não,
necessárias para a correção do objeto;
5.6. Efetuar o pagamento referente ao objeto desta Ata de Registro, condicionando-se o
pagamento ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais ora ajustadas;
5.7. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
5.8. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA de acordo
com os termos do Edital e seus anexos;
5.9. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais;
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1. Entregar os bens permanentes e de consumo em conformidade com esta Ata de Registro;
6.2. Proceder a entrega física e técnica dos bens permanentes e de consumo, objeto da
questão, no prazo máximo de 10(dez) dias uteis, a contar da data da assinatura desta Ata de
Registro e informação do local de entrega, na sede Administrativa do Município, livre de frete ou
quaisquer despesas adicionais.
6.3. Cumprir com os prazos de entrega determinados nesta Ata de Registro;
6.4. Prestar assistência técnica e fornecer garantia dos bens permanentes, conforme garantia
mínima do fabricante;
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6.5. Responsabilizar-se integralmente pela execução do objeto, nos termos da legislação
vigente;
6.6. Substituir os bens permanentes e de consumo que apresentarem defeitos, durante o
período de garantia contratado, as quais deverão ser reparadas e/ou trocadas sendo que todas
as despesas inerentes a reposição, transporte, estadia do (s) técnico(s) e outras ocorrera(ao) por
conta da Contratada, não cabendo a Prefeitura do Município qualquer ônus;
6.7. Substituir o objeto, em caso de defeito irreparável, no prazo máximo de 10(dez) dias, por
outro de igual modelo ou superior, mantendo, no mínimo, as mesmas características dos bens
originalmente fornecidos;
6.8. Manter, durante toda a execução desta Ata, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidos, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.9. Submeter-se a fiscalização da Contratada, durante a execução do objeto contratada, a qual
acompanhara a entrega dos bens permanentes e de consumo, bem como quando necessário os
serviços de assistência técnica;
6.10. As penalidades ou multas pelos órgãos competentes pelo descumprimento das
disposições legais que regem a execução do objeto da presente Ata serão de inteira
Responsabilidade da Contratada, devendo, se for o caso, obter licenças, providenciar
pagamento de impostos, taxas e serviços auxiliares;
6.11. Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários;
6.12. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais;
6.13. Demais obrigações e responsabilidades previstas nas legislações pertinentes.
CLÁUSULA VII – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
7.1. A entrega ocorrerá de forma provisória do objeto, e deverá ser feita em até 05(cinco) e 20
(vinte) dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho pela licitante vencedora.
7.1.1. A nota de empenho/ordem de fornecimento será enviada para o e-mail informado pela
empresa na proposta de preços, sendo que a empresa licitante terá no máximo 24 horas para
confirmar o seu recebimento (para então iniciar a contagem dos prazos de entrega dos bens
permanentes e de consumo).
7.2. O pedido de prorrogação de prazo para entrega, ou troca de marca dos bens permanentes e
de consumo, somente será conhecido pelo município, caso o mesmo seja devidamente
fundamentado e solicitado antes de expirar o prazo de entrega estipulado.
7.3. Os bens permanentes e de consumo deverão ser entregues na Secretaria Municipal de
Obras, conforme as quantidades requisitadas, e que serão recebidos/conferidos por servidor
municipal designado para tal, de segunda e sexta-feira das 7:00 às 13:00hs.
7.4. Correrá por conta do fornecedor, qualquer prejuízo causado em decorrência do transporte e
descarregamento.
7.5. As despesas decorrentes da garantia, frete, seguro e demais encargos e tributos competem
exclusivamente ao fornecedor.
7.6. Verificada a não conformidade na entrega dos bens permanentes e de consumo, o licitante
vencedor deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
providenciando a retirada dos mesmos e o respectivo reenvio, sem ônus de frete para a
Administração, que em caso de recusa estará sujeito às penalidades previstas nesta Ata de
Registro.
7.7. A entrega definitiva, será efetivada logo após a conferência do mesmo pelo fiscal ou
comissão nomeada para tal, desde que em conformidade com as exigências desta Ata.
7.8. A critério exclusivo da Prefeitura Municipal de Varzedo, poderão ser realizados testes para
verificação da conformidade dos bens permanentes e de consumo com as especificações
constantes desta Ata, e da proposta da Contratada.
7.8.1. Caso sejam consideradas insatisfatórias as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de
Recusa, no qual se consignarão as desconformidades com as especificações. Nesta hipótese,
os bens permanentes e de consumo serão rejeitados, devendo ser substituídos no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, quando se realizarão novamente as verificações constantes do
item 7.8.
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7.9. A não substituição do bem permanente e de consumo em desacordo dentro do prazo
estipulado, será considerado como não entregue, estando sujeita à multa conforme prevê esta
Ata de Registro.
7.10. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade da Contratada pelo
perfeito desempenho do objeto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades
detectadas quando da utilização dos mesmos, dentro do prazo de garantia.
7.11. O recebimento não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade
do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
7.12. A nota fiscal deverá obrigatoriamente ser entregue junto com os bens permanentes e de
consumo.
CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES
8.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do processo ou de
contratante, as licitantes, conforme a infração, respeitado a ampla defesa e o contraditório,
estarão sujeitas às seguintes penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida no Processo de contratação: suspensão do
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o
valor estimado da contratação;
b) manter comportamento inadequado durante o certame da licitação adotada: afastamento do
certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;
c) deixar de manter a proposta no decorrer do certame (recusa injustificada para contratar):
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de
10% sobre o valor estimado desta Ata;
d) executar esta Ata de Registro de Preços com irregularidades, passíveis de correção durante a
execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
e) executar esta Ata de Registro de Preços com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias,
após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor
desta Ata;
f) inexecução parcial desta Ata de Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao
montante não adimplido desta Ata de Registro de Preços;
g) inexecução total desta Ata de Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado desta Ata de
Registro de Preços;
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado desta Ata de Registro de
Preços.
8.2. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
CLÁUSULA IX – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
9.1 – Os preços que vierem a constar da Autorização de Fornecimento (ou instrumento
equivalente) poderão ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos
da legislação em vigor, conforme Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação
subsequente.
9.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes
em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços,
comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e
financeiro da avença.
9.3 - A Administração Municipal poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços
registrados, garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com os
parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem
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a redução dos preços praticados no mercado nacional, sendo que o novo preço fixado será
valido a partir da assinatura da Ata pelas partes interessadas.
9.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA X – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1 – O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de
Processo Administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
10.1.1 – A pedido, quando:
10.1.1.1 – comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos
fortuitos ou de força maior;
10.1.1.2 – o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da
elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo dos bens permanentes e
de consumo.
10.1.2 – Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Varzedo, quando:
10.1.2.1 – não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
10.1.2.2 – perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo
licitatório;
10.1.2.3 – por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
10.1.2.4 – não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
10.1.2.5 – não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos
decorrentes da Ata de Registro de Preços;
10.1.2.6 – caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições
estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.
10.1.3 – Automaticamente:
10.1.3.1 – por decurso de prazo de vigência desta Ata;
10.1.3.2 – quando não restarem fornecedores registrados;
10.1.4 – Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido
apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso
haja nova ordem de registro.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de
Registro de Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLÁUSULA XIII – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1 – Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante
prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.
13.2 – Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem
fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao
Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem
praticados, obedecida à ordem de classificação.
13.3 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos
quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações
assumidas com o Contratante.
13.4 – As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, a cem por
cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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14.1 – Integram esta Ata, o Edital do Pregão na forma Eletrônica para o Sistema de Registro de
Preços N°016/2021 e proposta da empresa, classificada em 1° lugar no certame supra
numerado.
14.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada
pela Lei Federal n° 8.883/94, pelo Decreto Municipal no que não colidir com a primeira e nas
demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XV – DO FORO
15.1 – As partes elegem o foro da Comarca do Município de Santo Antônio de Jesus – BA, que
abrange o Município de Varzedo, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas
desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença de duas
testemunhas abaixo.
Varzedo-ba, 29 de dezembro de 2021

MUNICÍPIO DE VARZEDO-BAHIA
ARIECILIO BAHIA DA SILVA
Prefeito

C KOZAR DOS SANTOS,
CNPJ n° 32.314.972/0001-47
Carolina Kozar dos Santos

Representante

MAGNUN SOUZA ALMEIDA
Gerenciador da Ata de Registro de Preços

Testemunhas:

a)______________________________

b) __________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2021

O Município de Varzedo – BA, ente de Direito Púbico, CNPJ n° 13.460.266/0001-69, com sede
na Praça 08 de Dezembro, s/nº - Centro - Varzedo (BA) CEP 44.565-000, neste ato
representado por seu Prefeito, Sr. ARIECILIO BAHIA DA SILVA, portador da carteira de
identidade RG n° 06.525.578-05-SSP/BA, inscrita no CPF sob o n° 640.585.815-49, brasileiro,
residente e domiciliado na Av. Vereador Manoel Francisco, s/n – Centro – Varzedo, e a empresa
ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, estabelecida na Rua 5 chácara
116, lote 1, loja 3, Edf. Vogue Setor Habitacional Vicente Pires, Brasilia-DF, CEP 72.006-180,
CNPJ n° 05.328.910/0001-11, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, neste
ato representada pelo Sr Roberto Moreiras Soares da Silva, RG sob o nº. 167234924 SSP/SP e
CPF sob o nº. 126.296.988-31, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, com as
alterações nela inseridas pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei Federal n° 10.520/2002 e Decreto
Federal nº 9.488/2018, Decretos Municipais nºs 58/2020 e 26/2017, e demais normas legais
aplicáveis e considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
N°016/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo Administrativo Nº
164/2021, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas às disposições da Lei n°
8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1 – Através da presente ata ficam registrados os preços para a futura e eventual aquisição de
bens permanentes e de consumo para atender as demandas dos Fundos e das Secretarias do
Município de Varzedo:
ITEM DESCRIÇÃO

63

UNID CATMAT QUANT

IMPRESSORA LASER - mono sem fio - 4ZB78A. velocidade de
IMPRESSÃO9 10 A4: até 20 ppm saída da primeira página, preto: em
até 8,3 segundos resolução de impressão preto (melhor): até 1.200 X
1.200 dpi tecnologia de impressão laser tecnologias de resolução de
impressão recp número dos cartuchos de impressão 1 (preto) idiomas
padrão de impressora spl funcionalidades de software inteligente de
impressora: dúplex manual, impressão N por página, intercalação, UNID
marcas dágua, aceita vários tipos E tamanhos de papel gestão da
impressora nenhum nenhuma conectividade padrão porta USB 2.0 de
alta velocidade, 802.11 B G sem fio capacidade sem fios sim, wi-fi
802.11 B G N incorporada memória padrão máximo: 64 mb ciclo de
trabalho mensal, A4: até 10.000 páginas volume mensal de páginas
recomendado: 100 A 1.500 peso.

470799

20

VALOR

VALOR
TOTAL

MARCA

R$ 1.795,83

R$ 35.916,60

Xerox
B210

1.2 – As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridas
pelo Município.
1.3 – Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada, mediante
recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO (válida como ordem
de fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e no Edital que a originou, com
fornecimento de forma parcelada, de acordo com as necessidades do Município, respeitadas as
quantidades mínimas.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12(doze) meses, contados a partir
da data da assinatura.
2.2 – A prorrogação da Ata não poderá ocorrer após os 12 (doze) meses de validade, o mesmo
só ocorrera caso a vigência inicial da Asta seja menor que 12 (doze) meses, de acordo com a
existência de saldos e preços praticados se mostrarem vantajosos para a Administração.
2.3 – Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n°
8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Varzedo
não será obrigado à adquirir a quantidade total dos bens permanentes e de consumo, sem que,
desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora do Registro.
2.3 – Em cada aquisição decorrentes desta Ata, serão observados, quanto ao preço, às
cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico SRP n°016/2021, que a
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precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por
ser de pleno conhecimento das partes.
2.4 – O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas
abaixo:
a) Recusar-se a fornecer o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 20 dias corridos,
após o prazo preestabelecido nesta Ata de Registro;
b) incorrer em atraso decorrente de defasagem do fornecimento de qualquer item adjudicado,
em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao
fornecimento de bens permanentes e de consumo, superior a 50% (cinquenta por cento) do
prazo global;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta Ata de Registro.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, do mês subsequente ao fornecimento
dos bens permanentes e de consumo e conferência das quantidades solicitadas pelo Município;
3.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar ao Departamento de Tesouraria, Secretaria
Municipal de Administração e Finanças, localizada na Praça 08 de Dezembro, s/n - Centro,
nesta cidade, a nota fiscal e/ou fatura do(s) bens permanentes e de consumo entregue(s) de
acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de Varzedo e
conter o número do empenho correspondente;
3.3 – Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) bens permanentes e de consumo entregue(s), a(s)
empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante a validade do registro) os
seguintes documentos:
3.3.1 – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na forma
da Lei; e Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias e às
de Terceiros, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos
em lei. Ambas poderão ser atendidas com a CERTIDÃO CONJUNTA que poderá ser retirada no
site: www.receita.fazenda.gov.br;
3.3.2 – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei. A
mesma poderá ser retirada no site: www.sefaz.ba.gov.br, no caso das licitantes com sede no
Estado da Bahia;
3.3.3 – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
3.3.4 – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por Lei. A mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
3.3.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.
(NR) (Lei 12.240/2011), bem como a Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, da Justiça do
Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro de 2012. A mesma poderá ser retirada no site:
www.trt.gov.br;
3.4 – Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5% (cinco
décimos por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento e correção monetária pelo
índice INPC, pro rata dia.
3.5 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente
com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.6 – O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.7 – Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou
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inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção
monetária.
3.8 - Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5% (cinco
décimos por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento e correção monetária pelo
índice INPC, pro rata dia.
CLÁUSULA IV – DO FORNECIMENTO E DO PRAZO
4.1. A entrega ocorrerá de forma provisória do objeto, e deverá ser feita em até 20 (vinte) dias
úteis, a contar do recebimento da Nota de Empenho pela licitante vencedora.
4.1.1. A nota de empenho/ordem de fornecimento será enviada para o e-mail informado pela
empresa na proposta de preços, sendo que a empresa licitante terá no máximo 24 horas para
confirmar o seu recebimento (para então iniciar a contagem dos prazos de entrega dos
produtos).
4.2. O pedido de prorrogação de prazo para entrega, ou troca de marca dos bens permanentes e
de consumo, somente será conhecido pelo Município, caso o mesmo seja devidamente
fundamentado e solicitado antes de expirar o prazo de entrega estipulado.
4.3. Os bens permanentes e de consumo deverão ser entregues na Secretaria Municipal de
Administração, conforme as quantidades requisitadas, e que serão recebidos/conferidos por
servidor municipal designado para tal, de segunda e sexta-feira das 7:00 às 13:00hs.
4.4. Correrá por conta do fornecedor, qualquer prejuízo causado em decorrência do transporte e
descarregamento.
4.5. As despesas decorrentes da garantia, frete, seguro e demais encargos e tributos competem
exclusivamente ao fornecedor.
4.6. Verificada a não conformidade na entrega dos bens permanentes e de consumo, o licitante
vencedor deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
providenciando a retirada dos mesmos e o respectivo reenvio, sem ônus de frete para a
Administração, que em caso de recusa estará sujeito às penalidades previstas nesta Ata de
Registro.
4.7. A entrega definitiva, será efetivada logo após a conferência do mesmo pelo fiscal ou
comissão nomeada para tal, desde que em conformidade com as exigências desta Ata de
Registro.
4.8. A critério exclusivo da Prefeitura Municipal de Varzedo, poderão ser realizados testes para
verificação da conformidade dos produtos com as especificações constantes desta Ata, e da
proposta da Contratada.
4.8.1. Caso sejam consideradas insatisfatórias as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de
Recusa, no qual se consignarão as desconformidades com as especificações. Nesta hipótese,
os bens permanentes e de consumo serão rejeitados, devendo ser substituídos no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, quando se realizarão novamente as verificações constantes do
item 4.8.
4.9. A não substituição do bens permanentes e de consumo em desacordo dentro do prazo
estipulado, será considerado como não entregue, estando sujeita à multa conforme prevê esta
Ata de Registro.
4.10. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade da Contratada pelo
perfeito desempenho do objeto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades
detectadas quando da utilização dos mesmos, dentro do prazo de garantia.
4.11. O recebimento não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade
do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
4.12. A nota fiscal deverá obrigatoriamente ser entregue junto com os produtos.
4.13. A garantia do fabricante contra defeitos de fabricação dos bens, a contar do recebimento
definitivo, correndo por sua conta qualquer despesa de fretes para envio ou retorno da garantia.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
5.1. Exercer a fiscalização da execução do objeto contratado, através da Secretaria de
Administração;

Praça 08 de Dezembro, s/nº - Centro - Varzedo (BA) CEP 44.565-000
CNPJ nº 13.460.266/0001-69 Telefax (075) 3381-1089/3381-1020

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 4/9SE5KKRA4J9ZXSFKVI9G

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

3

Terça-feira
11 de Janeiro de 2022
30 - Ano - Nº 2612

Varzedo

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO
GABINETE DO PREFEITO
5.2. Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre quaisquer irregularidades na
execução do objeto contratado;
5.3. Definir o local de entrega dos bens permanentes e de consumo e repassar a Contratada
logo após a assinatura desta Ata de Registro para providencias necessárias;
5.4. Acompanhar a entrega dos bens permanentes e de consumo, orientando, fiscalizando e
intervindo ao seu exclusivo ao seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato
cumprimento das condições pactuadas;
5.5. Fornecer informações, dados e diretrizes eventualmente solicitadas pela contratada ou não,
necessárias para a correção do objeto;
5.6. Efetuar o pagamento referente ao objeto desta Ata de Registro, condicionando-se o
pagamento ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais ora ajustadas;
5.7. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
5.8. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA de acordo
com os termos do Edital e seus anexos;
5.9. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais;
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1. Entregar os bens permanentes e de consumo em conformidade com esta Ata de Registro;
6.2. Proceder a entrega física e técnica dos bens permanentes e de consumo, objeto da
questão, no prazo máximo de 10(dez) dias uteis, a contar da data da assinatura desta Ata de
Registro e informação do local de entrega, na sede Administrativa do Município, livre de frete ou
quaisquer despesas adicionais.
6.3. Cumprir com os prazos de entrega determinados nesta Ata de Registro;
6.4. Prestar assistência técnica e fornecer garantia dos bens permanentes, conforme garantia
mínima do fabricante;
6.5. Responsabilizar-se integralmente pela execução do objeto, nos termos da legislação
vigente;
6.6. Substituir os bens permanentes e de consumo que apresentarem defeitos, durante o
período de garantia contratado, as quais deverão ser reparadas e/ou trocadas sendo que todas
as despesas inerentes a reposição, transporte, estadia do (s) técnico(s) e outras ocorrera(ao) por
conta da Contratada, não cabendo a Prefeitura do Município qualquer ônus;
6.7. Substituir o objeto, em caso de defeito irreparável, no prazo máximo de 10(dez) dias, por
outro de igual modelo ou superior, mantendo, no mínimo, as mesmas características dos bens
originalmente fornecidos;
6.8. Manter, durante toda a execução desta Ata, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidos, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.9. Submeter-se a fiscalização da Contratada, durante a execução do objeto contratada, a qual
acompanhara a entrega dos bens permanentes e de consumo, bem como quando necessário os
serviços de assistência técnica;
6.10. As penalidades ou multas pelos órgãos competentes pelo descumprimento das
disposições legais que regem a execução do objeto da presente Ata serão de inteira
Responsabilidade da Contratada, devendo, se for o caso, obter licenças, providenciar
pagamento de impostos, taxas e serviços auxiliares;
6.11. Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários;
6.12. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais;
6.13. Demais obrigações e responsabilidades previstas nas legislações pertinentes.
CLÁUSULA VII – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
7.1. A entrega ocorrerá de forma provisória do objeto, e deverá ser feita em até 05(cinco) e 20
(vinte) dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho pela licitante vencedora.
7.1.1. A nota de empenho/ordem de fornecimento será enviada para o e-mail informado pela
empresa na proposta de preços, sendo que a empresa licitante terá no máximo 24 horas para
confirmar o seu recebimento (para então iniciar a contagem dos prazos de entrega dos bens
permanentes e de consumo).

Praça 08 de Dezembro, s/nº - Centro - Varzedo (BA) CEP 44.565-000
CNPJ nº 13.460.266/0001-69 Telefax (075) 3381-1089/3381-1020

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 4/9SE5KKRA4J9ZXSFKVI9G

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

4

Varzedo

Terça-feira
11 de Janeiro de 2022
31 - Ano - Nº 2612

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO
GABINETE DO PREFEITO
7.2. O pedido de prorrogação de prazo para entrega, ou troca de marca dos bens permanentes e
de consumo, somente será conhecido pelo município, caso o mesmo seja devidamente
fundamentado e solicitado antes de expirar o prazo de entrega estipulado.
7.3. Os bens permanentes e de consumo deverão ser entregues na Secretaria Municipal de
Obras, conforme as quantidades requisitadas, e que serão recebidos/conferidos por servidor
municipal designado para tal, de segunda e sexta-feira das 7:00 às 13:00hs.
7.4. Correrá por conta do fornecedor, qualquer prejuízo causado em decorrência do transporte e
descarregamento.
7.5. As despesas decorrentes da garantia, frete, seguro e demais encargos e tributos competem
exclusivamente ao fornecedor.
7.6. Verificada a não conformidade na entrega dos bens permanentes e de consumo, o licitante
vencedor deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
providenciando a retirada dos mesmos e o respectivo reenvio, sem ônus de frete para a
Administração, que em caso de recusa estará sujeito às penalidades previstas nesta Ata de
Registro.
7.7. A entrega definitiva, será efetivada logo após a conferência do mesmo pelo fiscal ou
comissão nomeada para tal, desde que em conformidade com as exigências desta Ata.
7.8. A critério exclusivo da Prefeitura Municipal de Varzedo, poderão ser realizados testes para
verificação da conformidade dos bens permanentes e de consumo com as especificações
constantes desta Ata, e da proposta da Contratada.
7.8.1. Caso sejam consideradas insatisfatórias as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de
Recusa, no qual se consignarão as desconformidades com as especificações. Nesta hipótese,
os bens permanentes e de consumo serão rejeitados, devendo ser substituídos no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, quando se realizarão novamente as verificações constantes do
item 7.8.
7.9. A não substituição do bem permanente e de consumo em desacordo dentro do prazo
estipulado, será considerado como não entregue, estando sujeita à multa conforme prevê esta
Ata de Registro.
7.10. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade da Contratada pelo
perfeito desempenho do objeto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades
detectadas quando da utilização dos mesmos, dentro do prazo de garantia.
7.11. O recebimento não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade
do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
7.12. A nota fiscal deverá obrigatoriamente ser entregue junto com os bens permanentes e de
consumo.
CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES
8.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do processo ou de
contratante, as licitantes, conforme a infração, respeitado a ampla defesa e o contraditório,
estarão sujeitas às seguintes penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida no Processo de contratação: suspensão do
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o
valor estimado da contratação;
b) manter comportamento inadequado durante o certame da licitação adotada: afastamento do
certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;
c) deixar de manter a proposta no decorrer do certame (recusa injustificada para contratar):
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de
10% sobre o valor estimado desta Ata;
d) executar esta Ata de Registro de Preços com irregularidades, passíveis de correção durante a
execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
e) executar esta Ata de Registro de Preços com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias,
após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor
desta Ata;
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f) inexecução parcial desta Ata de Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao
montante não adimplido desta Ata de Registro de Preços;
g) inexecução total desta Ata de Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado desta Ata de
Registro de Preços;
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado desta Ata de Registro de
Preços.
8.2. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
CLÁUSULA IX – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
9.1 – Os preços que vierem a constar da Autorização de Fornecimento (ou instrumento
equivalente) poderão ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos
da legislação em vigor, conforme Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação
subsequente.
9.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes
em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços,
comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e
financeiro da avença.
9.3 - A Administração Municipal poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços
registrados, garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com os
parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem
a redução dos preços praticados no mercado nacional, sendo que o novo preço fixado será
valido a partir da assinatura da Ata pelas partes interessadas.
9.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA X – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1 – O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de
Processo Administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
10.1.1 – A pedido, quando:
10.1.1.1 – comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos
fortuitos ou de força maior;
10.1.1.2 – o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da
elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo dos bens permanentes e
de consumo.
10.1.2 – Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Varzedo, quando:
10.1.2.1 – não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
10.1.2.2 – perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo
licitatório;
10.1.2.3 – por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
10.1.2.4 – não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
10.1.2.5 – não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos
decorrentes da Ata de Registro de Preços;
10.1.2.6 – caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições
estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.
10.1.3 – Automaticamente:
10.1.3.1 – por decurso de prazo de vigência desta Ata;
10.1.3.2 – quando não restarem fornecedores registrados;
10.1.4 – Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido
apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso
haja nova ordem de registro.
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CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de
Registro de Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLÁUSULA XIII – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1 – Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante
prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.
13.2 – Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem
fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao
Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem
praticados, obedecida à ordem de classificação.
13.3 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos
quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações
assumidas com o Contratante.
13.4 – As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, a cem por
cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – Integram esta Ata, o Edital do Pregão na forma Eletrônica para o Sistema de Registro de
Preços N°016/2021 e proposta da empresa, classificada em 1° lugar no certame supra
numerado.
14.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada
pela Lei Federal n° 8.883/94, pelo Decreto Municipal no que não colidir com a primeira e nas
demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XV – DO FORO
15.1 – As partes elegem o foro da Comarca do Município de Santo Antônio de Jesus – BA, que
abrange o Município de Varzedo, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas
desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença de duas
testemunhas abaixo.
Varzedo-ba, 29 de dezembro de 2021

MUNICÍPIO DE VARZEDO-BAHIA
ARIECILIO BAHIA DA SILVA
Prefeito

ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
CNPJ n° 05.328.910/0001-11
Roberto Moreiras Soares da Silva
Representante

MAGNUN SOUZA ALMEIDA
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Gerenciador da Ata de Registro de Preços

Testemunhas:

a)______________________________

b) __________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2021

O Município de Varzedo – BA, ente de Direito Púbico, CNPJ n° 13.460.266/0001-69, com sede
na Praça 08 de Dezembro, s/nº - Centro - Varzedo (BA) CEP 44.565-000, neste ato
representado por seu Prefeito, Sr. ARIECILIO BAHIA DA SILVA, portador da carteira de
identidade RG n° 06.525.578-05-SSP/BA, inscrita no CPF sob o n° 640.585.815-49, brasileiro,
residente e domiciliado na Av. Vereador Manoel Francisco, s/n – Centro – Varzedo, e a empresa
ARGOS LTDA, estabelecida na Rua Amanda Tereza Felsky, 146, Gloria, Blumenau-SC, CEP
89.025-410, CNPJ n° 42.262.411/0001-03, doravante denominada PROMITENTE
FORNECEDORA, neste ato representada pelo Sr Jonathan Pereira, RG sob o nº. 5901185
SSP/SC e CPF sob o nº. 074.899.669-90, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, com
as alterações nela inseridas pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei Federal n° 10.520/2002 e Decreto
Federal nº 9.488/2018, Decretos Municipais nºs 58/2020 e 26/2017, e demais normas legais
aplicáveis e considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
N°016/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo Administrativo Nº
164/2021, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas às disposições da Lei n°
8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1 – Através da presente ata ficam registrados os preços para a futura e eventual aquisição de
bens permanentes e de consumo para atender as demandas dos Fundos e das Secretarias do
Município de Varzedo:
ITEM DESCRIÇÃO

33

UNID

Balança eletrônica digital, com prato em aço
inoxidável com capacidade de 15 kg e divisão de
5g em 5g, fabricada e aferida de acordo com o
“Regulamento
Técnico
Metrológico
para UNID
Instrumentos de Pesagem não Automáticos” Portaria INMETRO nº236, de 22 de dezembro de
1994. Tensão elétrica 110volts.

CATMAT

QUANT

VALOR

VALOR
TOTAL

MARCA

384449

1

R$ 756,15

R$ 756,15

BALMAK

1.2 – As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridas
pelo Município.
1.3 – Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada, mediante
recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO (válida como ordem
de fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e no Edital que a originou, com
fornecimento de forma parcelada, de acordo com as necessidades do Município, respeitadas as
quantidades mínimas.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12(doze) meses, contados a partir
da data da assinatura.
2.2 – A prorrogação da Ata não poderá ocorrer após os 12 (doze) meses de validade, o mesmo
só ocorrera caso a vigência inicial da Asta seja menor que 12 (doze) meses, de acordo com a
existência de saldos e preços praticados se mostrarem vantajosos para a Administração.
2.3 – Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n°
8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Varzedo
não será obrigado à adquirir a quantidade total dos bens permanentes e de consumo, sem que,
desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora do Registro.
2.3 – Em cada aquisição decorrentes desta Ata, serão observados, quanto ao preço, às
cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico SRP n°016/2021, que a
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por
ser de pleno conhecimento das partes.
2.4 – O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas
abaixo:
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a) Recusar-se a fornecer o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 20 dias corridos,
após o prazo preestabelecido nesta Ata de Registro;
b) incorrer em atraso decorrente de defasagem do fornecimento de qualquer item adjudicado,
em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao
fornecimento de bens permanentes e de consumo, superior a 50% (cinquenta por cento) do
prazo global;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta Ata de Registro.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, do mês subsequente ao fornecimento
dos bens permanentes e de consumo e conferência das quantidades solicitadas pelo Município;
3.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar ao Departamento de Tesouraria, Secretaria
Municipal de Administração e Finanças, localizada na Praça 08 de Dezembro, s/n - Centro,
nesta cidade, a nota fiscal e/ou fatura do(s) bens permanentes e de consumo entregue(s) de
acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de Varzedo e
conter o número do empenho correspondente;
3.3 – Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) bens permanentes e de consumo entregue(s), a(s)
empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante a validade do registro) os
seguintes documentos:
3.3.1 – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na forma
da Lei; e Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias e às
de Terceiros, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos
em lei. Ambas poderão ser atendidas com a CERTIDÃO CONJUNTA que poderá ser retirada no
site: www.receita.fazenda.gov.br;
3.3.2 – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei. A
mesma poderá ser retirada no site: www.sefaz.ba.gov.br, no caso das licitantes com sede no
Estado da Bahia;
3.3.3 – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
3.3.4 – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por Lei. A mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
3.3.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.
(NR) (Lei 12.240/2011), bem como a Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, da Justiça do
Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro de 2012. A mesma poderá ser retirada no site:
www.trt.gov.br;
3.4 – Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5% (cinco
décimos por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento e correção monetária pelo
índice INPC, pro rata dia.
3.5 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente
com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.6 – O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.7 – Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção
monetária.
3.8 - Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5% (cinco
décimos por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento e correção monetária pelo
índice INPC, pro rata dia.
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CLÁUSULA IV – DO FORNECIMENTO E DO PRAZO
4.1. A entrega ocorrerá de forma provisória do objeto, e deverá ser feita em até 10 (dez) dias
úteis, a contar do recebimento da Nota de Empenho pela licitante vencedora.
4.1.1. A nota de empenho/ordem de fornecimento será enviada para o e-mail informado pela
empresa na proposta de preços, sendo que a empresa licitante terá no máximo 24 horas para
confirmar o seu recebimento (para então iniciar a contagem dos prazos de entrega dos
produtos).
4.2. O pedido de prorrogação de prazo para entrega, ou troca de marca dos bens permanentes e
de consumo, somente será conhecido pelo Município, caso o mesmo seja devidamente
fundamentado e solicitado antes de expirar o prazo de entrega estipulado.
4.3. Os bens permanentes e de consumo deverão ser entregues na Secretaria Municipal de
Administração, conforme as quantidades requisitadas, e que serão recebidos/conferidos por
servidor municipal designado para tal, de segunda e sexta-feira das 7:00 às 13:00hs.
4.4. Correrá por conta do fornecedor, qualquer prejuízo causado em decorrência do transporte e
descarregamento.
4.5. As despesas decorrentes da garantia, frete, seguro e demais encargos e tributos competem
exclusivamente ao fornecedor.
4.6. Verificada a não conformidade na entrega dos bens permanentes e de consumo, o licitante
vencedor deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
providenciando a retirada dos mesmos e o respectivo reenvio, sem ônus de frete para a
Administração, que em caso de recusa estará sujeito às penalidades previstas nesta Ata de
Registro.
4.7. A entrega definitiva, será efetivada logo após a conferência do mesmo pelo fiscal ou
comissão nomeada para tal, desde que em conformidade com as exigências desta Ata de
Registro.
4.8. A critério exclusivo da Prefeitura Municipal de Varzedo, poderão ser realizados testes para
verificação da conformidade dos produtos com as especificações constantes desta Ata, e da
proposta da Contratada.
4.8.1. Caso sejam consideradas insatisfatórias as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de
Recusa, no qual se consignarão as desconformidades com as especificações. Nesta hipótese,
os bens permanentes e de consumo serão rejeitados, devendo ser substituídos no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, quando se realizarão novamente as verificações constantes do
item 4.8.
4.9. A não substituição do bens permanentes e de consumo em desacordo dentro do prazo
estipulado, será considerado como não entregue, estando sujeita à multa conforme prevê esta
Ata de Registro.
4.10. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade da Contratada pelo
perfeito desempenho do objeto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades
detectadas quando da utilização dos mesmos, dentro do prazo de garantia.
4.11. O recebimento não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade
do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
4.12. A nota fiscal deverá obrigatoriamente ser entregue junto com os produtos.
4.13. A garantia do fabricante contra defeitos de fabricação dos bens, a contar do recebimento
definitivo, correndo por sua conta qualquer despesa de fretes para envio ou retorno da garantia.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
5.1. Exercer a fiscalização da execução do objeto contratado, através da Secretaria de
Administração;
5.2. Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre quaisquer irregularidades na
execução do objeto contratado;
5.3. Definir o local de entrega dos bens permanentes e de consumo e repassar a Contratada
logo após a assinatura desta Ata de Registro para providencias necessárias;

Praça 08 de Dezembro, s/nº - Centro - Varzedo (BA) CEP 44.565-000
CNPJ nº 13.460.266/0001-69 Telefax (075) 3381-1089/3381-1020

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 4/9SE5KKRA4J9ZXSFKVI9G

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

3

Terça-feira
11 de Janeiro de 2022
38 - Ano - Nº 2612

Varzedo

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO
GABINETE DO PREFEITO
5.4. Acompanhar a entrega dos bens permanentes e de consumo, orientando, fiscalizando e
intervindo ao seu exclusivo ao seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato
cumprimento das condições pactuadas;
5.5. Fornecer informações, dados e diretrizes eventualmente solicitadas pela contratada ou não,
necessárias para a correção do objeto;
5.6. Efetuar o pagamento referente ao objeto desta Ata de Registro, condicionando-se o
pagamento ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais ora ajustadas;
5.7. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
5.8. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA de acordo
com os termos do Edital e seus anexos;
5.9. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais;
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1. Entregar os bens permanentes e de consumo em conformidade com esta Ata de Registro;
6.2. Proceder a entrega física e técnica dos bens permanentes e de consumo, objeto da
questão, no prazo máximo de 10(dez) dias uteis, a contar da data da assinatura desta Ata de
Registro e informação do local de entrega, na sede Administrativa do Município, livre de frete ou
quaisquer despesas adicionais.
6.3. Cumprir com os prazos de entrega determinados nesta Ata de Registro;
6.4. Prestar assistência técnica e fornecer garantia dos bens permanentes, conforme garantia
mínima do fabricante;
6.5. Responsabilizar-se integralmente pela execução do objeto, nos termos da legislação
vigente;
6.6. Substituir os bens permanentes e de consumo que apresentarem defeitos, durante o
período de garantia contratado, as quais deverão ser reparadas e/ou trocadas sendo que todas
as despesas inerentes a reposição, transporte, estadia do (s) técnico(s) e outras ocorrera(ao) por
conta da Contratada, não cabendo a Prefeitura do Município qualquer ônus;
6.7. Substituir o objeto, em caso de defeito irreparável, no prazo máximo de 10(dez) dias, por
outro de igual modelo ou superior, mantendo, no mínimo, as mesmas características dos bens
originalmente fornecidos;
6.8. Manter, durante toda a execução desta Ata, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidos, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.9. Submeter-se a fiscalização da Contratada, durante a execução do objeto contratada, a qual
acompanhara a entrega dos bens permanentes e de consumo, bem como quando necessário os
serviços de assistência técnica;
6.10. As penalidades ou multas pelos órgãos competentes pelo descumprimento das
disposições legais que regem a execução do objeto da presente Ata serão de inteira
Responsabilidade da Contratada, devendo, se for o caso, obter licenças, providenciar
pagamento de impostos, taxas e serviços auxiliares;
6.11. Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários;
6.12. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais;
6.13. Demais obrigações e responsabilidades previstas nas legislações pertinentes.
CLÁUSULA VII – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
7.1. A entrega ocorrerá de forma provisória do objeto, e deverá ser feita em até 05(cinco) e 20
(vinte) dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho pela licitante vencedora.
7.1.1. A nota de empenho/ordem de fornecimento será enviada para o e-mail informado pela
empresa na proposta de preços, sendo que a empresa licitante terá no máximo 24 horas para
confirmar o seu recebimento (para então iniciar a contagem dos prazos de entrega dos bens
permanentes e de consumo).
7.2. O pedido de prorrogação de prazo para entrega, ou troca de marca dos bens permanentes e
de consumo, somente será conhecido pelo município, caso o mesmo seja devidamente
fundamentado e solicitado antes de expirar o prazo de entrega estipulado.
7.3. Os bens permanentes e de consumo deverão ser entregues na Secretaria Municipal de
Obras, conforme as quantidades requisitadas, e que serão recebidos/conferidos por servidor
municipal designado para tal, de segunda e sexta-feira das 7:00 às 13:00hs.
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7.4. Correrá por conta do fornecedor, qualquer prejuízo causado em decorrência do transporte e
descarregamento.
7.5. As despesas decorrentes da garantia, frete, seguro e demais encargos e tributos competem
exclusivamente ao fornecedor.
7.6. Verificada a não conformidade na entrega dos bens permanentes e de consumo, o licitante
vencedor deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
providenciando a retirada dos mesmos e o respectivo reenvio, sem ônus de frete para a
Administração, que em caso de recusa estará sujeito às penalidades previstas nesta Ata de
Registro.
7.7. A entrega definitiva, será efetivada logo após a conferência do mesmo pelo fiscal ou
comissão nomeada para tal, desde que em conformidade com as exigências desta Ata.
7.8. A critério exclusivo da Prefeitura Municipal de Varzedo, poderão ser realizados testes para
verificação da conformidade dos bens permanentes e de consumo com as especificações
constantes desta Ata, e da proposta da Contratada.
7.8.1. Caso sejam consideradas insatisfatórias as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de
Recusa, no qual se consignarão as desconformidades com as especificações. Nesta hipótese,
os bens permanentes e de consumo serão rejeitados, devendo ser substituídos no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, quando se realizarão novamente as verificações constantes do
item 7.8.
7.9. A não substituição do bem permanente e de consumo em desacordo dentro do prazo
estipulado, será considerado como não entregue, estando sujeita à multa conforme prevê esta
Ata de Registro.
7.10. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade da Contratada pelo
perfeito desempenho do objeto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades
detectadas quando da utilização dos mesmos, dentro do prazo de garantia.
7.11. O recebimento não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade
do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
7.12. A nota fiscal deverá obrigatoriamente ser entregue junto com os bens permanentes e de
consumo.
CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES
8.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do processo ou de
contratante, as licitantes, conforme a infração, respeitado a ampla defesa e o contraditório,
estarão sujeitas às seguintes penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida no Processo de contratação: suspensão do
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o
valor estimado da contratação;
b) manter comportamento inadequado durante o certame da licitação adotada: afastamento do
certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;
c) deixar de manter a proposta no decorrer do certame (recusa injustificada para contratar):
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de
10% sobre o valor estimado desta Ata;
d) executar esta Ata de Registro de Preços com irregularidades, passíveis de correção durante a
execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
e) executar esta Ata de Registro de Preços com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias,
após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor
desta Ata;
f) inexecução parcial desta Ata de Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao
montante não adimplido desta Ata de Registro de Preços;
g) inexecução total desta Ata de Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado desta Ata de
Registro de Preços;
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
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Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado desta Ata de Registro de
Preços.
8.2. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
CLÁUSULA IX – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
9.1 – Os preços que vierem a constar da Autorização de Fornecimento (ou instrumento
equivalente) poderão ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos
da legislação em vigor, conforme Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação
subsequente.
9.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes
em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços,
comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e
financeiro da avença.
9.3 - A Administração Municipal poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços
registrados, garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com os
parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem
a redução dos preços praticados no mercado nacional, sendo que o novo preço fixado será
valido a partir da assinatura da Ata pelas partes interessadas.
9.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA X – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1 – O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de
Processo Administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
10.1.1 – A pedido, quando:
10.1.1.1 – comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos
fortuitos ou de força maior;
10.1.1.2 – o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da
elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo dos bens permanentes e
de consumo.
10.1.2 – Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Varzedo, quando:
10.1.2.1 – não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
10.1.2.2 – perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo
licitatório;
10.1.2.3 – por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
10.1.2.4 – não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
10.1.2.5 – não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos
decorrentes da Ata de Registro de Preços;
10.1.2.6 – caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições
estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.
10.1.3 – Automaticamente:
10.1.3.1 – por decurso de prazo de vigência desta Ata;
10.1.3.2 – quando não restarem fornecedores registrados;
10.1.4 – Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido
apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso
haja nova ordem de registro.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de
Registro de Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
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CLÁUSULA XIII – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1 – Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante
prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.
13.2 – Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem
fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao
Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem
praticados, obedecida à ordem de classificação.
13.3 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos
quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações
assumidas com o Contratante.
13.4 – As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, a cem por
cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – Integram esta Ata, o Edital do Pregão na forma Eletrônica para o Sistema de Registro de
Preços N°016/2021 e proposta da empresa, classificada em 1° lugar no certame supra
numerado.
14.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada
pela Lei Federal n° 8.883/94, pelo Decreto Municipal no que não colidir com a primeira e nas
demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XV – DO FORO
15.1 – As partes elegem o foro da Comarca do Município de Santo Antônio de Jesus – BA, que
abrange o Município de Varzedo, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas
desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença de duas
testemunhas abaixo.
Varzedo-ba, 29 de dezembro de 2021

MUNICÍPIO DE VARZEDO-BAHIA
ARIECILIO BAHIA DA SILVA
Prefeito

ARGOS LTDA
CNPJ n° 42.262.411/0001-03
Jonathan Pereira
Representante

MAGNUN SOUZA ALMEIDA
Gerenciador da Ata de Registro de Preços

Testemunhas:

a)______________________________

b) __________________________
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O Município de Varzedo – BA, ente de Direito Púbico, CNPJ n° 13.460.266/0001-69, com sede
na Praça 08 de Dezembro, s/nº - Centro - Varzedo (BA) CEP 44.565-000, neste ato
representado por seu Prefeito, Sr. ARIECILIO BAHIA DA SILVA, portador da carteira de
identidade RG n° 06.525.578-05-SSP/BA, inscrita no CPF sob o n° 640.585.815-49, brasileiro,
residente e domiciliado na Av. Vereador Manoel Francisco, s/n – Centro – Varzedo, e a empresa
RAMAX SERVIÇOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI, estabelecida na Rua
Silveira Martins, 27, loja 22, Shopping Conexão, Cabula IV, CEP 41.152-010, CNPJ n°
11.493.926/0001-82, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, neste ato
representada pelo Sr Heid Suelem Rodrigues Dias, RG sob o nº. 0975820508 SSP/BA e CPF
sob o nº. 021.439.585-52, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações
nela inseridas pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei Federal n° 10.520/2002 e Decreto Federal nº
9.488/2018, Decretos Municipais nºs 58/2020 e 26/2017, e demais normas legais aplicáveis e
considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N°016/2021, para
REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo Administrativo Nº 164/2021, firmam a
presente Ata de Registro de Preços, obedecidas às disposições da Lei n° 8.666/93, suas
alterações posteriores e as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1 – Através da presente ata ficam registrados os preços para a futura e eventual aquisição de
bens permanentes e de consumo para atender as demandas dos Fundos e das Secretarias do
Município de Varzedo:
ITEM DESCRIÇÃO

UNID

CATMAT

QUANT

VALOR

VALOR
TOTAL

MARCA

1

BANDEJA PLÁSTICA LISA 48,0 x 33,0 X 2,3cm

UNID

440179

200

R$ 33,44

R$ 6.688,00

SEMAZA

28

FOGÃO GÁS, material aço, aplicação doméstica, tipo fogão
convencional, quantidade bocas 6, largura 48,3, altura 57,
UNID
características adicionais forno autolimpante, 2 queimadores
família, acendi-, voltagem 110, cor branca, profundidade 85

413060

4

1.510,00

R$ 6.040,00

ESMALTEC

1.2 – As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridas
pelo Município.
1.3 – Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada, mediante
recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO (válida como ordem
de fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e no Edital que a originou, com
fornecimento de forma parcelada, de acordo com as necessidades do Município, respeitadas as
quantidades mínimas.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12(doze) meses, contados a partir
da data da assinatura.
2.2 – A prorrogação da Ata não poderá ocorrer após os 12 (doze) meses de validade, o mesmo
só ocorrera caso a vigência inicial da Asta seja menor que 12 (doze) meses, de acordo com a
existência de saldos e preços praticados se mostrarem vantajosos para a Administração.
2.3 – Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n°
8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Varzedo
não será obrigado à adquirir a quantidade total dos bens permanentes e de consumo, sem que,
desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora do Registro.
2.3 – Em cada aquisição decorrentes desta Ata, serão observados, quanto ao preço, às
cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico SRP n°016/2021, que a
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por
ser de pleno conhecimento das partes.
2.4 – O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas
abaixo:
a) Recusar-se a fornecer o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 20 dias corridos,
após o prazo preestabelecido nesta Ata de Registro;
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b) incorrer em atraso decorrente de defasagem do fornecimento de qualquer item adjudicado,
em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao
fornecimento de bens permanentes e de consumo, superior a 50% (cinquenta por cento) do
prazo global;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta Ata de Registro.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, do mês subsequente ao fornecimento
dos bens permanentes e de consumo e conferência das quantidades solicitadas pelo Município;
3.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar ao Departamento de Tesouraria, Secretaria
Municipal de Administração e Finanças, localizada na Praça 08 de Dezembro, s/n - Centro,
nesta cidade, a nota fiscal e/ou fatura do(s) bens permanentes e de consumo entregue(s) de
acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de Varzedo e
conter o número do empenho correspondente;
3.3 – Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) bens permanentes e de consumo entregue(s), a(s)
empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante a validade do registro) os
seguintes documentos:
3.3.1 – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na forma
da Lei; e Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias e às
de Terceiros, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos
em lei. Ambas poderão ser atendidas com a CERTIDÃO CONJUNTA que poderá ser retirada no
site: www.receita.fazenda.gov.br;
3.3.2 – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei. A
mesma poderá ser retirada no site: www.sefaz.ba.gov.br, no caso das licitantes com sede no
Estado da Bahia;
3.3.3 – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
3.3.4 – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por Lei. A mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
3.3.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.
(NR) (Lei 12.240/2011), bem como a Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, da Justiça do
Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro de 2012. A mesma poderá ser retirada no site:
www.trt.gov.br;
3.4 – Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5% (cinco
décimos por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento e correção monetária pelo
índice INPC, pro rata dia.
3.5 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente
com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.6 – O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.7 – Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção
monetária.
3.8 - Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5% (cinco
décimos por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento e correção monetária pelo
índice INPC, pro rata dia.
CLÁUSULA IV – DO FORNECIMENTO E DO PRAZO
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4.1. A entrega ocorrerá de forma provisória do objeto, e deverá ser feita em até 10 (dez) dias
úteis, a contar do recebimento da Nota de Empenho pela licitante vencedora.
4.1.1. A nota de empenho/ordem de fornecimento será enviada para o e-mail informado pela
empresa na proposta de preços, sendo que a empresa licitante terá no máximo 24 horas para
confirmar o seu recebimento (para então iniciar a contagem dos prazos de entrega dos
produtos).
4.2. O pedido de prorrogação de prazo para entrega, ou troca de marca dos bens permanentes e
de consumo, somente será conhecido pelo Município, caso o mesmo seja devidamente
fundamentado e solicitado antes de expirar o prazo de entrega estipulado.
4.3. Os bens permanentes e de consumo deverão ser entregues na Secretaria Municipal de
Administração, conforme as quantidades requisitadas, e que serão recebidos/conferidos por
servidor municipal designado para tal, de segunda e sexta-feira das 7:00 às 13:00hs.
4.4. Correrá por conta do fornecedor, qualquer prejuízo causado em decorrência do transporte e
descarregamento.
4.5. As despesas decorrentes da garantia, frete, seguro e demais encargos e tributos competem
exclusivamente ao fornecedor.
4.6. Verificada a não conformidade na entrega dos bens permanentes e de consumo, o licitante
vencedor deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
providenciando a retirada dos mesmos e o respectivo reenvio, sem ônus de frete para a
Administração, que em caso de recusa estará sujeito às penalidades previstas nesta Ata de
Registro.
4.7. A entrega definitiva, será efetivada logo após a conferência do mesmo pelo fiscal ou
comissão nomeada para tal, desde que em conformidade com as exigências desta Ata de
Registro.
4.8. A critério exclusivo da Prefeitura Municipal de Varzedo, poderão ser realizados testes para
verificação da conformidade dos produtos com as especificações constantes desta Ata, e da
proposta da Contratada.
4.8.1. Caso sejam consideradas insatisfatórias as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de
Recusa, no qual se consignarão as desconformidades com as especificações. Nesta hipótese,
os bens permanentes e de consumo serão rejeitados, devendo ser substituídos no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, quando se realizarão novamente as verificações constantes do
item 4.8.
4.9. A não substituição do bens permanentes e de consumo em desacordo dentro do prazo
estipulado, será considerado como não entregue, estando sujeita à multa conforme prevê esta
Ata de Registro.
4.10. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade da Contratada pelo
perfeito desempenho do objeto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades
detectadas quando da utilização dos mesmos, dentro do prazo de garantia.
4.11. O recebimento não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade
do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
4.12. A nota fiscal deverá obrigatoriamente ser entregue junto com os produtos.
4.13. A garantia do fabricante contra defeitos de fabricação dos bens, a contar do recebimento
definitivo, correndo por sua conta qualquer despesa de fretes para envio ou retorno da garantia.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
5.1. Exercer a fiscalização da execução do objeto contratado, através da Secretaria de
Administração;
5.2. Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre quaisquer irregularidades na
execução do objeto contratado;
5.3. Definir o local de entrega dos bens permanentes e de consumo e repassar a Contratada
logo após a assinatura desta Ata de Registro para providencias necessárias;
5.4. Acompanhar a entrega dos bens permanentes e de consumo, orientando, fiscalizando e
intervindo ao seu exclusivo ao seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato
cumprimento das condições pactuadas;
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5.5. Fornecer informações, dados e diretrizes eventualmente solicitadas pela contratada ou não,
necessárias para a correção do objeto;
5.6. Efetuar o pagamento referente ao objeto desta Ata de Registro, condicionando-se o
pagamento ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais ora ajustadas;
5.7. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
5.8. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA de acordo
com os termos do Edital e seus anexos;
5.9. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais;
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1. Entregar os bens permanentes e de consumo em conformidade com esta Ata de Registro;
6.2. Proceder a entrega física e técnica dos bens permanentes e de consumo, objeto da
questão, no prazo máximo de 10(dez) dias uteis, a contar da data da assinatura desta Ata de
Registro e informação do local de entrega, na sede Administrativa do Município, livre de frete ou
quaisquer despesas adicionais.
6.3. Cumprir com os prazos de entrega determinados nesta Ata de Registro;
6.4. Prestar assistência técnica e fornecer garantia dos bens permanentes, conforme garantia
mínima do fabricante;
6.5. Responsabilizar-se integralmente pela execução do objeto, nos termos da legislação
vigente;
6.6. Substituir os bens permanentes e de consumo que apresentarem defeitos, durante o
período de garantia contratado, as quais deverão ser reparadas e/ou trocadas sendo que todas
as despesas inerentes a reposição, transporte, estadia do (s) técnico(s) e outras ocorrera(ao) por
conta da Contratada, não cabendo a Prefeitura do Município qualquer ônus;
6.7. Substituir o objeto, em caso de defeito irreparável, no prazo máximo de 10(dez) dias, por
outro de igual modelo ou superior, mantendo, no mínimo, as mesmas características dos bens
originalmente fornecidos;
6.8. Manter, durante toda a execução desta Ata, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidos, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.9. Submeter-se a fiscalização da Contratada, durante a execução do objeto contratada, a qual
acompanhara a entrega dos bens permanentes e de consumo, bem como quando necessário os
serviços de assistência técnica;
6.10. As penalidades ou multas pelos órgãos competentes pelo descumprimento das
disposições legais que regem a execução do objeto da presente Ata serão de inteira
Responsabilidade da Contratada, devendo, se for o caso, obter licenças, providenciar
pagamento de impostos, taxas e serviços auxiliares;
6.11. Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários;
6.12. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais;
6.13. Demais obrigações e responsabilidades previstas nas legislações pertinentes.
CLÁUSULA VII – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
7.1. A entrega ocorrerá de forma provisória do objeto, e deverá ser feita em até 05(cinco) e 20
(vinte) dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho pela licitante vencedora.
7.1.1. A nota de empenho/ordem de fornecimento será enviada para o e-mail informado pela
empresa na proposta de preços, sendo que a empresa licitante terá no máximo 24 horas para
confirmar o seu recebimento (para então iniciar a contagem dos prazos de entrega dos bens
permanentes e de consumo).
7.2. O pedido de prorrogação de prazo para entrega, ou troca de marca dos bens permanentes e
de consumo, somente será conhecido pelo município, caso o mesmo seja devidamente
fundamentado e solicitado antes de expirar o prazo de entrega estipulado.
7.3. Os bens permanentes e de consumo deverão ser entregues na Secretaria Municipal de
Obras, conforme as quantidades requisitadas, e que serão recebidos/conferidos por servidor
municipal designado para tal, de segunda e sexta-feira das 7:00 às 13:00hs.
7.4. Correrá por conta do fornecedor, qualquer prejuízo causado em decorrência do transporte e
descarregamento.
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7.5. As despesas decorrentes da garantia, frete, seguro e demais encargos e tributos competem
exclusivamente ao fornecedor.
7.6. Verificada a não conformidade na entrega dos bens permanentes e de consumo, o licitante
vencedor deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
providenciando a retirada dos mesmos e o respectivo reenvio, sem ônus de frete para a
Administração, que em caso de recusa estará sujeito às penalidades previstas nesta Ata de
Registro.
7.7. A entrega definitiva, será efetivada logo após a conferência do mesmo pelo fiscal ou
comissão nomeada para tal, desde que em conformidade com as exigências desta Ata.
7.8. A critério exclusivo da Prefeitura Municipal de Varzedo, poderão ser realizados testes para
verificação da conformidade dos bens permanentes e de consumo com as especificações
constantes desta Ata, e da proposta da Contratada.
7.8.1. Caso sejam consideradas insatisfatórias as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de
Recusa, no qual se consignarão as desconformidades com as especificações. Nesta hipótese,
os bens permanentes e de consumo serão rejeitados, devendo ser substituídos no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, quando se realizarão novamente as verificações constantes do
item 7.8.
7.9. A não substituição do bem permanente e de consumo em desacordo dentro do prazo
estipulado, será considerado como não entregue, estando sujeita à multa conforme prevê esta
Ata de Registro.
7.10. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade da Contratada pelo
perfeito desempenho do objeto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades
detectadas quando da utilização dos mesmos, dentro do prazo de garantia.
7.11. O recebimento não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade
do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
7.12. A nota fiscal deverá obrigatoriamente ser entregue junto com os bens permanentes e de
consumo.
CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES
8.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do processo ou de
contratante, as licitantes, conforme a infração, respeitado a ampla defesa e o contraditório,
estarão sujeitas às seguintes penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida no Processo de contratação: suspensão do
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o
valor estimado da contratação;
b) manter comportamento inadequado durante o certame da licitação adotada: afastamento do
certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;
c) deixar de manter a proposta no decorrer do certame (recusa injustificada para contratar):
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de
10% sobre o valor estimado desta Ata;
d) executar esta Ata de Registro de Preços com irregularidades, passíveis de correção durante a
execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
e) executar esta Ata de Registro de Preços com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias,
após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor
desta Ata;
f) inexecução parcial desta Ata de Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao
montante não adimplido desta Ata de Registro de Preços;
g) inexecução total desta Ata de Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado desta Ata de
Registro de Preços;
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado desta Ata de Registro de
Preços.
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8.2. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
CLÁUSULA IX – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
9.1 – Os preços que vierem a constar da Autorização de Fornecimento (ou instrumento
equivalente) poderão ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos
da legislação em vigor, conforme Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação
subsequente.
9.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes
em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços,
comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e
financeiro da avença.
9.3 - A Administração Municipal poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços
registrados, garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com os
parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem
a redução dos preços praticados no mercado nacional, sendo que o novo preço fixado será
valido a partir da assinatura da Ata pelas partes interessadas.
9.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA X – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1 – O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de
Processo Administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
10.1.1 – A pedido, quando:
10.1.1.1 – comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos
fortuitos ou de força maior;
10.1.1.2 – o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da
elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo dos bens permanentes e
de consumo.
10.1.2 – Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Varzedo, quando:
10.1.2.1 – não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
10.1.2.2 – perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo
licitatório;
10.1.2.3 – por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
10.1.2.4 – não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
10.1.2.5 – não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos
decorrentes da Ata de Registro de Preços;
10.1.2.6 – caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições
estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.
10.1.3 – Automaticamente:
10.1.3.1 – por decurso de prazo de vigência desta Ata;
10.1.3.2 – quando não restarem fornecedores registrados;
10.1.4 – Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido
apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso
haja nova ordem de registro.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de
Registro de Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLÁUSULA XIII – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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13.1 – Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante
prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.
13.2 – Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem
fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao
Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem
praticados, obedecida à ordem de classificação.
13.3 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos
quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações
assumidas com o Contratante.
13.4 – As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, a cem por
cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – Integram esta Ata, o Edital do Pregão na forma Eletrônica para o Sistema de Registro de
Preços N°016/2021 e proposta da empresa, classificada em 1° lugar no certame supra
numerado.
14.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada
pela Lei Federal n° 8.883/94, pelo Decreto Municipal no que não colidir com a primeira e nas
demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XV – DO FORO
15.1 – As partes elegem o foro da Comarca do Município de Santo Antônio de Jesus – BA, que
abrange o Município de Varzedo, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas
desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença de duas
testemunhas abaixo.
Varzedo-ba, 29 de dezembro de 2021

MUNICÍPIO DE VARZEDO-BAHIA
ARIECILIO BAHIA DA SILVA
Prefeito

RAMAX SERVIÇOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI
CNPJ n° 11.493.926/0001-82
Heid Suelem Rodrigues Dias
Representante

MAGNUN SOUZA ALMEIDA
Gerenciador da Ata de Registro de Preços

Testemunhas:

a)______________________________

b) __________________________
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