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Atas
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO
GABINETE DO PREFEITO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14.2022
O Município de Varzedo – BA, CNPJ: 13.460.266/0001-69, com endereço na Praça 08 de
Dezembro, s/nº - Centro – Varzedo/BA, CEP 44.565-000, doravante denominado MUNICÍPIO,
neste ato representado por seu Prefeito, Sr. ARIECILIO BAHIA DA SILVA, portador da carteira de
identidade RG n° 06.525.578-05-SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 640.585.815-49, brasileiro,
residente e domiciliado à Rua Jose Amorim, s/nº - Centro – Varzedo/BA, CEP 44.565-000, nesta
cidade, e a empresa C MOTA OLIVEIRA SERVIÇOS E VENDAS, INFORMÁTICA E PAPELARIA
LTDA, estabelecida na Rua 05, 35, Anexo B, Casa, Coplan, CEP: 44380-000, Cruz das Almas/BA,
CNPJ n° 09.597.779/0001-49, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, neste ato
representada pelo Sra. CECILIA MOTA OLIVEIRA, portador da carteira de identidade RG n°
01728231-36, inscrito no CPF sob o n° 247.169.285-00, 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° 13/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo
Administrativo Nº 163/2022, 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:
GRUPO/LOTE 12: BENS PERMANENTES DE INFORMÁTICA
ITEM

33

34

DESCRIÇÃO
CPU EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS TIPO:
DESKTOP COM PROCESSADOR INTEL® CORE™ I7-10700,
OU SIMILAR COM NO MÍNIMO (2.9 GHz até 4.8 GHz, cache de
16MB, octa-core, 10ª geração) Sistema operacional Windows 10
PRO,Memória de 8GB (1x8GB), DDR4, 2933MHz Expansível até
64GB (2 slots UDIMM, 1 slot livre) Armazenamento SSD DE 960
GB , Monitor LED 18,5" - Conectores de Entrada HDMI, VGA,
DisplayPort, Qualificado para ENERGY STAR, Padrões de
conformidade RoHS, Pacote de Serviços de Troca Avançada de
3 Anos de Garantia. Entradas VGA e HDMI para monitores e oito
portas USB, localizadas na parte frontal e traseira, Leitor de
cartão de mídia 5:1, Botão liga/desliga, Entrada de headset, (2)
USB 2.0 Type-A, (2) USB 3.2 de 1ª geração Type-A Saída de
linha, HDMI, VGA, 2 USB 3.2 de 1ª geração Type-A, (2) USB 2.0,
Ethernet RJ45 10/100/1000 Gigabit, Slots da placa de expansão,
Caixa de som estéreo alimentadas por USB, teclado e mouse
USB. MARCA: LENOVO + MULTILASER (ACESSORIOS)
Computador Portátil (Notebook). Especificação mínima: que
esteja em linha de produção pelo fabricante; com processador no
mínimo Intel core i7 ou AMD a10 ou similar , SDD; 1 (um) disco
480 GIGABYTES unidade combinada de gravação de disco ótico
CD, DVD rom; 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 DE LED de 15,6 polegadas;
teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa,
inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão
abnt2; mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados; mouse
óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll); 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 06 (seis)
células; fonte externa automática compatível com o item; possuir
interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display port , leitor
de cartão; webcam FULL HD (1080p); deverá vir acompanhado
de maleta do tipo acolchoada para transporte e
acondicionamento do equipamento; o equipamento deverá ser
novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

VALOR
TOTAL
MÉDIO R$

CATMAT

UNID

QUANT

350554

UNID

40

4.600,00 184.000,00

477048

UNID

20

4.986,00

99.720,00
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meses. MARCA: LENOVO
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

283.720,00

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°13/2022, 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
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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. O (s) bem (ns) adquirido(s) deverá (ão) ser entregue(s) em um prazo de até 05 (cinco) dias
úteis, para os bens de consumo e de 20 (vinte) dias para os bens permanentes, contados a partir
emissão da autorização de fornecimento, no local indicado na Autorização de Fornecimento ou
quando for o caso no almoxarifado da Secretaria de Administração, em conformidade com as
especificações e quantidades descritas na respectiva autorização de fornecimento emitida.
4.2. Caso a entrega não ocorra no prazo estabelecido no Item 4.1, desde que devidamente
justificado o prazo de entrega dos bens, a critério da administração poderá ser prorrogado por uma
única vez.
4.3. Caso a CONTRATADA verifique a impossibilidade de cumprir com o prazo de entrega
estabelecido, deverá protocolar solicitação de prorrogação de prazo de entrega, da qual deverão
constar: motivo do não cumprimento do prazo, devidamente justificado, e o novo prazo previsto
para entrega.
4.4. A solicitação de prorrogação de prazo será analisada pelo CONTRATANTE na forma da lei e
de acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, informando-se a CONTRATADA
da decisão proferida.
4.5. Em caso de denegação da prorrogação do prazo de entrega, e caso não cumpra o prazo
inicial, a CONTRATADA deverá imediatamente entregar o objeto.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
5.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA, em
conformidade com Autorização de Fornecimento, sendo que o pagamento da Nota Fiscal fica
condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento dos bens permanentes e de consumo e
os procedimentos burocráticos;
5.2. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas na
execução do contrato ou instrumento substitutivo nos termos da Lei 8.666/93, artigo 62 e parágrafo
4º;
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5.3. Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e
quaisquer débitos de sua responsabilidade;
5.4. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.
5.5. Fornecer a qualquer tempo e com presteza, mediante solicitação da CONTRATADA,
informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos;
5.6. Fiscalizar rigorosamente, através de um representante da Administração a entrega dos bens
permanentes e de consumo, estabelecendo se estes obedecem às condições e especificações
mínimas exigidas.
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1. Cumprir fielmente, os compromissos avençados, de forma que o fornecimento seja realizado
com esmero, perfeição e solucionar os problemas que porventura venham a surgir;
6.2. Entregar com pontualidade os bens permanentes e de consumo solicitados, nos quantitativos
estipulados em cada solicitação, devendo os mesmos serem de boa qualidade, perfeita condições
físicas, embalados, obedecendo aos preços e marcas constantes em sua proposta de preço;
6.3. Comunicar imediatamente e por escrito ao CONTRATANTE, através da Fiscalização, qualquer
anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
6.4. Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos bens permanentes e de
consumo, objeto da aquisição, atendendo ainda, prontamente, as exigências da fiscalização;
6.5. Manter, durante a vigência da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação ou de qualificação exigidas pelo CONTRATANTE que possa
comprometer a continuidade do fornecimento, bem como substituir os documentos com prazo de
validade expirado;
6.6. O acondicionamento e transporte dos bens responsabilizando-se pelas deteriorações ocorridas
decorrentes de más condições de acondicionamento ou transporte dos mesmos;
6.7. Trocar às suas expensas, todos os bens permanentes e de consumo comprovadamente
entregues de forma inadequada, a critério da fiscalização do CONTRATANTE;
6.8. Suportar todas as despesas com deslocamento, encargos fiscais, previdenciários e
trabalhistas, além de quaisquer outras que se fizerem necessários ao cumprimento do
fornecimento;
6.9. Assumir a responsabilidade, presente e futura, de qualquer compromisso ou ônus decorrentes
do inadimplemento relativos as obrigações aqui assumidas, ficando essas ao seu encargo,
exclusivamente, em qualquer momento que vierem a ocorrer.
6.10. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrente de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento.
6.11. A CONTRATADA ficará obrigado a atender a todos os pedidos de entrega efetuados pelo
CONTRATANTE, respeitados os quantitativos solicitados.
6.12. Responsabilizar-se, integralmente, pela entrega do objeto adquirido, conforme legislação
vigente e submeter-se à fiscalização da Secretaria, que acompanhará o fornecimento
CLÁUSULA VII – DA FISCALIZAÇÃO
7.1. A fiscalização de todas as fases do fornecimento será feita pelo CONTRATANTE, por
intermédio DO RESPONSÁVEL designado gestor/fiscal do contrato, através de Portaria, indicado
pelo Secretário Municipal de Administração, nos termos do Artigo 67 da Lei n° 8.666/93, com
autoridade para exercer em nome do CONTRATANTE toda e qualquer ação de orientação geral,
controle e fiscalização, obrigando-se a CONTRATADA a facilitar, de modo amplo e completo, a
ação do fiscal.
7.2. A fiscalização será exercida no interesse do CONTRATANTE e não exclui e 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.
7.3. A Fiscalização poderá determinar, a ônus da CONTRATADA, a substituição dos bens
permanentes e de consumo, julgados deficientes ou não-conformes com as especificações
definidas, cabendo a CONTRATADA, providenciar a troca dos mesmos no prazo máximo definido
pela fiscalização, sem direito à extensão do prazo final de fornecimento.
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7.4. Caso o Secretário Municipal não designe nenhum servidor para acompanhar o fornecimento e
fiscalização, o mesmo assumirá tal responsabilidade.
7.5. O CONTRATANTE, através do fiscal do contrato comunicará a CONTRATADA por escrito, as
deficiências porventura verificadas no fornecimento, para imediata correção.
7.6. O Gestor/Fiscal do Contrato indicado anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com o fornecimento, ora CONTRATADO, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados.
7.7. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.
7.8. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor/Fiscal do Contrato
deverão ser solicitadas ao Secretário Municipal Requisitante, em tempo hábil, para a adoção das
medidas convenientes.
CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES
8.1. Independente de outras sanções legais cabíveis, o CONTRATANTE poderá aplicar
cominações a CONTRATADA, em caso de descumprimento das condições previstas para a
contratação, de acordo com a previsão do artigo 7º da Lei 10.520/2002 (se for o caso) e de
conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993.
8.2. Garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, a CONTRATADA, sem prejuízo das
demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido
de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, nos casos de:
a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação no ato da assinatura do contrato
ou ata de registro de preços, quando for o caso;
b) apresentação de documentação falsa para participação no certame;
c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;
e) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
f) comportamento inidôneo;
g) cometimento de fraude fiscal;
h) fraudar ou falhar a aquisição.
8.3. A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o
fornecimento, sujeitando-se às penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, a
saber:
a) Advertência, nos casos de pequenos descumprimentos durante a execução, que não gerem
prejuízo para o CONTRATANTE;
b) Multa de 0,2% (dois décimos por cento) incidente sobre o valor global do fornecimento, por dia,
até o trigésimo dia de atraso, se os fornecimentos não forem realizados quando a CONTRATADA,
sem justa causa, deixar de cumprir os prazos estabelecidos para a entrega;
c) Multa de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor global do fornecimento, nos casos em que a
CONTRATADA:
c.1) Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização;
c.2) Transferir ou ceder suas obrigações a terceiros;
c.3) Deixar de atender as determinações da fiscalização;
c.4) Cometer faltas reiteradas no fornecimento.
d) Multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor global do fornecimento, nos casos em que
a CONTRATADA:
d.1) Ocasionar, sem justa causa, o atraso superior a 30 (trinta) dias no fornecimento;
d.2) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, o fornecimento pactuado com a
CONTRATADA;
d.3) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que venha a causar danos ao CONTRATANTE ou
a terceiros, independentemente da obrigação da CONTRATADA de reparar os danos causados.
e) Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com o CONTRATANTE por um
período de até 2 (dois) anos, nos casos de recusa quanto ao fornecimento.
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos casos de
prática de atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da licitação ou contratação,
tais como conluio, fraude, adulteração de documentos ou emissão de declaração falsa.
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8.4. Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei nº
8.666/1993;
8.5. As sanções administrativas somente serão aplicadas pelo CONTRATANTE após a devida
notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia;
8.6. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento,
onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção
administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
8.7. O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da
intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da
Lei nº 8.666/1993;
8.8. A aplicação da sanção de "declaração de inidoneidade" é de competência exclusiva da
autoridade competente do Município de Varzedo, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após
02 (dois) anos de sua aplicação.
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° 13/2022 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, 31 de agosto de 2022

MUNICÍPIO DE VARZEDO/BA
ARIECILIO BAHIA DA SILVA
Prefeito Municipal

MAGNUM SOUZA ALMEIDA
Órgão Gerenciador

C MOTA OLIVEIRA SERVIÇOS E VENDAS, INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA
Empresa Detentora da Ata
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Testemunhas:

a)______________________________

b) __________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17.2022
O Município de Varzedo – BA, CNPJ: 13.460.266/0001-69, com endereço na Praça 08 de
Dezembro, s/nº - Centro – Varzedo/BA, CEP 44.565-000, doravante denominado MUNICÍPIO,
neste ato representado por seu Prefeito, Sr. ARIECILIO BAHIA DA SILVA, portador da carteira de
identidade RG n° 06.525.578-05-SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 640.585.815-49, brasileiro,
residente e domiciliado à Rua Jose Amorim, s/nº - Centro – Varzedo/BA, CEP 44.565-000, nesta
cidade, e a empresa CAVALCANTE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS, estabelecida na
Rua 2 Travessa do Estádio, 117 a, galpão – Centro- Cruz das Almas/BA, CNPJ n°
10.175.272/0001-86, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, neste ato
representada pelo Sr. ROGÉRIO FERREIRA CAVALCANTE, portador da carteira de identidade
RG n° 04263535-79-SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 455.834.635-20, 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° 13/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo
Administrativo Nº 163/2022, 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:

LOTE 01:
ITEM

1

2

DESCRIÇÃO
GAVETEIRO, com rodízios, com 02 gavetas e 01 gavetão
fechado com tamanho padrão de pasta suspensa; tampo
em chapa em MDF, ou outro material de qualidade similar
ou superior, com espessura mínima de 25 mm, caixa e
frente das gavetas em chapa de chapa em MDF ou MDP, ou
outro material de qualidade similar ou superior com 18 mm
de espessura, com bordas retas em PVC extrudado, ou com
material similar, na mesma cor do laminado, revestido
totalmente em laminado melaminico BP na cor argila.
Gavetas com corrediças metálicas deslizando em roldanas
de nylon, com frente das gavetas em chapa em MDF ou
MDP, ou outro material de qualidade similar ou superior,
revestido em laminado melaminico BP; puxadores tipo alça,
metálicos, acabamento em cromo, fechadura de comando
único com 02 chaves dobráveis. Bandeja porta lápis em
poliestireno de alto impacto. Rodízios duplos em nylon.
Dimensão: 320 mm X 500 mm X 650 mm ( LxPxA ), com
variação de +/_ 5%. Garantia mínima de 5 anos, COR
CREME.
MESA PARA COMPUTADOR SLIM produto é uma mobília
para compor diversos tipos de ambientes profissionais ou
particulares feito de material resistente. Produto de
montagem simples e rápida garante postura correta e
equilibrada, contribuindo para a sua saúde postural.
Fabricado em chapa em MDF ou MDP, ou outro material de
qualidade similar ou superior 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

MARCA

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO

PANDIN

UNID

3

540,00

PANDIN

UND

10

380,00

VALOR
TOTAL

1.620,00

3.800,00
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3

4

isentos de metais pesados tornando o tratamento
ambientalmente correto. Especificações: Altura: 74cm,
Largura: 120cm, Profundidade: 60cm, Tampo: chapa em
MDF ou MDP, ou outro material de qualidade similar ou
superior, Acabamento: Perfil Ergosoft 180º
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 MDP, 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
PANDIN
UNID
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 MDP, 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.
ARMÁRIO AÉREO (para cozinha) em MDF branco de
dimensões 1500 x 850 x 450mm com 3 portas de
dimensões 496 x 846 x 15 mm e 3 prateleiras de dimensões
ITATIAIA
UND
469 x 15 x 424 mm, portas com puxadores perfil 15 mm
com ponteira anodizados. Catálogo itens cotados. Garantia
mínima 12 meses.
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ DIZOITO MIL DUZENTOS E VINTE REAIS

10

530,00

5.300,00

10

750,00

7.500,00

18.220,00

LOTE 06: BENS COMUNS
ITEM

15

16

DESCRIÇÃO

MARCA

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

143,00

715,00

144,77

2.895,40

SUPORTE PARA MICRO-ONDAS suporte universal para
micro-ondas; material: aço carbono com tratamento anti
corrosão e pintura epóxi eletrostática; cor: branco; hastes
telescópicas ajustáveis: de 30 cm a 50 c dimensões do BRASFORMA
UNID
5
produto: altura mínima: 5 cm / largura mínima: 35 cm /
profundidade mínima: 10 cm; peso máximo do produto: 2
kg.
Suporte de videocassete / televisao\, material: alumínio\,
tipo: pedestal\, tamanho: monitores de 42" a 55"\, cor: MULTILASER
UNID
20
preta\, características adicionais: videowall
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ TRÊS MIL SEISCENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA CENTAVOS

3.610,40

LOTE 07: BENS MÓVEIS
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRI
O

VALOR
TOTAL
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17

18

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 aço, com
VENT NEWS
UNID
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.
VENTILADOR DE COLUNA, hélice de mínimo 03 pás,
mínimo 40 cm, 110 volts, com as seguintes características
- Diâmetro mínimo de 40 cm - Mínimo de 03 (três) pás Grade protetora - Controle de velocidade - Coluna
regulável - Altura mínima 1,10 metros - Altura máxima
VENT NEWS
UNID
2,10 metros - 110 volts - Garantia mínima do fabricante
de 01 ano, prestada no Estado da Bahia. - Embalagem
com dados de identificação do produto e marca do
fabricante, REFORÇADO.
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ VINTE E DOIS MIL SEISCENTOS E TRINTA REAIS

40

455,00

18.200,00

10

443,00

4.430,00

22.630,00

LOTE 08: BENS MÓVEIS PERMANENTES PARA ESCRITÓRIO
ITEM

19

DESCRIÇÃO

MARCA

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO

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

PANDIN

UNID

5

1.250,00

VALOR
TOTAL

6.250,00
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20

21

22

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 altorelevo 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 aço com 5 gavetas arquivo escritório,
material: aço, acabamento superficial: laminado
melamínico, padrão acabamento: pintura epóxi,
quantidade gavetas: 5 UND, cor: cinza (verde),
características adicionais: dimensões 1,33x0,50x0,70 cm e
com chaves
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.
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 antiferruginoso, 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

PANDIN

UND

5

900,00

4.500,00

PANDIN

UND

10

900,00

9.000,00

PANDIN

UNID

20

510,00

10.200,00
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(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
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ VINTE E NOVE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS

29.950,00

LOTE 09: BENS MÓVEIS PERMANENTES APARELHOS DE AR CONDICIONADO
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

APARELHO DE AR CONDICIONADO, tipo Split, de parede,
frio, capacidade de refrigeração mínima de 9.000 BTU/h,
220 volts, função de desumidificação, controle remoto
sem fio, baixo nível de ruído. Rotulagem contendo, Selo
23
ELGIN
PROCEL com classificação do INMETRO de Eficiência
Energética "A", nome do produto, dados do fabricante e
tensão nominal. Garantia mínima do fabricante de 01
(um) ano.
APARELHO DE AR CONDICIONADO, tipo Split, de parede,
frio, capacidade de refrigeração mínima de 12.000 BTU/h,
220 volts, função de desumidificação, controle remoto
sem fio, baixo nível de ruído. Rotulagem contendo, Selo
24
ELGIN
PROCEL com classificação do INMETRO de Eficiência
Energética "A", nome do produto, dados do fabricante e
tensão nominal. Garantia mínima do fabricante de 01
(um) ano.
APARELHO DE AR CONDICIONADO, tipo Split, de parede,
frio, capacidade de refrigeração mínima de 18.000 BTU/h,
220 volts, função de desumidificação, controle remoto
sem fio, baixo nível de ruído. Com instalação. Rotulagem
25
ELGIN
contendo, Selo PROCEL com classificação do INMETRO de
Eficiência Energética "A", nome do produto, dados do
fabricante e tensão nominal. Garantia mínima do
fabricante de 01 (um) ano.
APARELHO DE AR CONDICIONADO, tipo Split, de parede,
frio, capacidade de refrigeração mínima de 18.000 BTU/h,
BIVOLT 127/220 volts, função de desumidificação,
controle remoto sem fio, baixo nível de ruído. Com
26
ELGIN
instalação. Rotulagem contendo, Selo PROCEL com
classificação do INMETRO de Eficiência Energética "A",
nome do produto, dados do fabricante e tensão nominal.
Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano.
APARELHO DE AR CONDICIONADO, tipo Split, de parede,
frio, capacidade de refrigeração mínima de 24.000 BTU/h,
BIVOLT 127/220 volts, função de desumidificação,
controle remoto sem fio, baixo nível de ruído. Com
27
ELGIN
instalação. Rotulagem contendo, Selo PROCEL com
classificação do INMETRO de Eficiência Energética "A",
nome do produto, dados do fabricante e tensão nominal.
Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano.
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ NOVENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E NOVENTA REAIS

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

UNID

10

1.770,00

17.7000,00

UNID

15

1.810,00

27.150,00

UNID

10

2.840,00

28.400,00

UNID

5

2.940,00

14.700,00

UNID

2

3.220,00

6.440,00

94.390,00

LOTE 10:
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

28

FREEZER\, TIPO: HORIZONTAL\, CAPACIDADE: 309 L\,
QUANTIDADE TAMPAS:1 UN\, COR: BRANCA\, TENSÃO
ALIMENTAÇÃO: 127 V

ESMALTEC

UND

4

2.220,00

8.880,00
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FREEZER HORIZONTAL BRANCO COM 2 PORTAS E COM
CHAVE; - CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 LITROS; - DUPLA
AÇÃO: FREEZER E REFRIGERADOR; - GABINETE EXTERNO
EM AÇO ZINCADO E PRÉ-PINTADO C/ESMALTE
POLIÉSTER; - PRODUTO ECOLOGICO (CFC FREE).; DESIGN ARREDONDADO; - TAMPA LEVE E FACIL DE
29
CONSUL
ABRIR; - DRENO FRONTAL; - RODIZIO PARA
DESLOCAMENTO; - FECHADURA DE SEGURANÇA; CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO PROCEL);
TENSÃO/VOLTAGEM 220V; - GARANTIA 12 MESES; DIMENSÕES APROXIMADAS: L(1,67M) X A(94,40CM) X
P(69,00CM) E PESO 92 KG
GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO 410L DESCRIÇÃO •
REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA,
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO “FROSTFREE” (DEGELO
AUTOMÁTICO) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 410
LITROS. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE
*DIMENSÃO CONDICIONADA AO PROJETO DE
ARQUITETURA, NO QUE DIZ RESPEITO AO ESPAÇO
DISPONÍVEL PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. •
LARGURA MÁXIMA: 750 MM; • CAPACIDADE TOTAL:
MÍNIMA DE 410 LITROS. CARACTERÍSTICAS • GABINETE
TIPO "DUPLEX" COM DUAS PORTAS (FREEZER E
REFRIGERADOR).
•
REFRIGERADOR
VERTICAL
COMBINADO, LINHA BRANCA. • SISTEMA DE
REFRIGERAÇÃO “FROSTFREE”. • GABINETE EXTERNO DO
TIPO MONOBLOCO E PORTAS REVESTIDAS EM CHAPA DE
AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA
(EM PÓ), NA COR BRANCA. • PARTES INTERNAS
REVESTIDAS COM PAINÉIS PLÁSTICOS MOLDADOS COM
RELEVOS PARA SUPORTE DAS PRATELEIRAS INTERNAS
DESLIZANTES.
•
CONJUNTO
DE PRATELEIRAS
REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS, DE MATERIAL RESISTENTE. •
30
CONSUL
PRATELEIRAS DA PORTA E CESTOS EM MATERIAL
RESISTENTE, REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS. • GAVETA EM
MATERIAL RESISTENTE PARA ACONDICIONAMENTO DE
FRUTAS, VERDURAS OU LEGUMES. • SISTEMA DE
FECHAMENTO HERMÉTICO. • BATENTES DAS PORTAS
DOTADOS DE SISTEMA ANTITRANSPIRANTE. •
DOBRADIÇAS METÁLICAS. • SAPATAS NIVELADORAS. •
SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL. •
SISTEMA DE DEGELO “FROSTFREE”. • GÁS
REFRIGERANTE R600A OU R134A. DIMENSIONAMENTO
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
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ CINQUENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS REAIS

UND

5

3.980,00

19.900,00

UND

6

4.320,00

25.920,00

54.700,00

LOTE 11: BENS PERMANENTES ELETRODOMÉSTICOS
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

31

FOGÃO INDUSTRIAL de alta pressão 4 bocas c/ fomo
grande, queimador e grelhas em ferro fundido fogão:
comp. 79 em prof. 89 em com tubulação alt. 80 em fomo
e comp. 51 em prof.81 em alt. intema 31 em. perfil - 7
disponíveis na cor preta grelhas- 30x30. diâmetro

CRISTAL
AÇO

UNID

2

2.070,00

4.140,00
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queimador- 120 mm
FOGÃO DE 04 BOCAS de descrição • fogão de piso de
quatro queimadores com um forno, alimentado por glp
(gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. dimensões
básicas* e capacidade *dimensão condicionada ao
projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço
disponível para a instalação do equipamento. • largura
máxima: 600 mm; • capacidade mínima do forno: 50
litros características do fogão • mesa em aço inox. •
acendimento automático da mesa. • funções de timer
sonoro e relógio. • sapatas niveladoras reguláveis. •
botões de controle com limites intransponíveis nas
posições aberto e fechado, assim como identificação de
intensidade, cada queimador deverá ser dotado de botão
de controle individual. todos os controles deverão estar
identificados.
voltagem: 110v e 220v, conforme
demanda. • cordão de alimentação (rabicho), com
indicação da voltagem. • indicação da tensão (voltagem)
no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho.
características do forno • ascendimento automático. • ESMALTEC
UNID
com mínimo duas prateleiras, sendo pelo menos uma
delas deslizante. • com grill. • deverá vir com a lâmpada
para iluminação interna. • sistema de segurança para
ascendimento e/ou válvula de segurança, que impeça a
saída de gás caso a chama se apague. recobrimento
especial das paredes internas que evite acúmulo de
gorduras e facilite a limpeza (sistema “autolimpante” ou
similar). • porta com visor em vidro, com eixo de abertura
horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador
metálico de modo que a porta possa permanecer aberta
sem a aplicação de força e fechar com facilidade. • piso
em aço carbono esmaltado com orifício(s) de visualização
das chamas. 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
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ DOZE MIL E QUARENTA REAIS

32

10

790,00

7.900,00

12.040,00

LOTE 14:
DESCRIÇÃO

MARCA

UNID

BATEDEIRA TIPO PLANETARIA, capacidade mínima de 4l, corrente
MONDIAL
UND
110V.
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - Capacidade mínima 08 litros - Em
COLOMBO
UND
aço inoxidável, 110V.
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - Capacidade mínima 06 litros - Em
COLOMBO
UND
aço inoxidável, 110V.
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - Capacidade mínima 04 litros - Em
COLOMBO
UND
aço inoxidável, 110V.
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ NOVE MIL TREZENTOS E QUARENTA REAIS

QUANT

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

07

460,00

3.220,00

01

1.050,00

1.050,00

05

870,00

4.350,00

01

720,00

720,00
9.340,00

LOTE 15: BENS COMUNS
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

41

TERMÔMETRO DIGITAL – tipo espeto (imersão) · faixa
nominal de medição: - 50ºc a 200ºc; · resolução: 0,1ºc; ·
comprimento da haste: 150mm; · display: tela lcd; · funções
adicionais:
desligamento
automático;·
laboratório

INCOTERM

UNID

10

210,00

2.100,00
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responsável pela calibração – capacidade de medição e
calibração (cmc) requisitado: cmc ≤ 0,2°c; · calibração rbc
(pontos): grandeza temperatura (°c): -50; -22; -6; 0; 10; 20;
50; 100; · aplicação: sistema de controle de temperatura; ·
tipo: imersão; · fixação: sem fixação
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ DOIS MIL E CEM REAIS

2.100,00

LOTE 17: BENS MÓVEIS PERMANENTES
ITEM

43

DESCRIÇÃO

MARCA

UNID

QUANT

Máquina Lavar Roupa\, Tipo: Automática\,
Capacidade:15 Kg\, Aplicação: Doméstica\, Lavagem/
Enxágue E Centrifugação\, Características Adicionais:
ELETROLUX
UND
1
Com 5 Programas De Lavagem E Abertura Superior\,
Voltagem:127/220 V\, Material Gabinete: Metálico\,
Material Cesto: Aço Inoxidável
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ DOIS MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

2.840,00

2.840,00

2.840,00

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°13/2022, 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
Praça 08 de Dezembro, s/nº - Centro - Varzedo (BA) CEP 44.565-000
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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
4.1. O (s) bem (ns) adquirido(s) deverá (ão) ser entregue(s) em um prazo de até 05 (cinco) dias
úteis, para os bens de consumo e de 20 (vinte) dias para os bens permanentes, contados a partir
emissão da autorização de fornecimento, no local indicado na Autorização de Fornecimento ou
quando for o caso no almoxarifado da Secretaria de Administração, em conformidade com as
especificações e quantidades descritas na respectiva autorização de fornecimento emitida.
4.2. Caso a entrega não ocorra no prazo estabelecido no Item 4.1, desde que devidamente
justificado o prazo de entrega dos bens, a critério da administração poderá ser prorrogado por uma
única vez.
4.3. Caso a CONTRATADA verifique a impossibilidade de cumprir com o prazo de entrega
estabelecido, deverá protocolar solicitação de prorrogação de prazo de entrega, da qual deverão
constar: motivo do não cumprimento do prazo, devidamente justificado, e o novo prazo previsto
para entrega.
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4.4. A solicitação de prorrogação de prazo será analisada pelo CONTRATANTE na forma da lei e
de acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, informando-se a CONTRATADA
da decisão proferida.
4.5. Em caso de denegação da prorrogação do prazo de entrega, e caso não cumpra o prazo
inicial, a CONTRATADA deverá imediatamente entregar o objeto.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
5.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA, em
conformidade com Autorização de Fornecimento, sendo que o pagamento da Nota Fiscal fica
condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento dos bens permanentes e de consumo e
os procedimentos burocráticos;
5.2. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas na
execução do contrato ou instrumento substitutivo nos termos da Lei 8.666/93, artigo 62 e parágrafo
4º;
5.3. Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e
quaisquer débitos de sua responsabilidade;
5.4. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.
5.5. Fornecer a qualquer tempo e com presteza, mediante solicitação da CONTRATADA,
informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos;
5.6. Fiscalizar rigorosamente, através de um representante da Administração a entrega dos bens
permanentes e de consumo, estabelecendo se estes obedecem às condições e especificações
mínimas exigidas.
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1. Cumprir fielmente, os compromissos avençados, de forma que o fornecimento seja realizado
com esmero, perfeição e solucionar os problemas que porventura venham a surgir;
6.2. Entregar com pontualidade os bens permanentes e de consumo solicitados, nos quantitativos
estipulados em cada solicitação, devendo os mesmos serem de boa qualidade, perfeita condições
físicas, embalados, obedecendo aos preços e marcas constantes em sua proposta de preço;
6.3. Comunicar imediatamente e por escrito ao CONTRATANTE, através da Fiscalização, qualquer
anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
6.4. Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos bens permanentes e de
consumo, objeto da aquisição, atendendo ainda, prontamente, as exigências da fiscalização;
6.5. Manter, durante a vigência da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação ou de qualificação exigidas pelo CONTRATANTE que possa
comprometer a continuidade do fornecimento, bem como substituir os documentos com prazo de
validade expirado;
6.6. O acondicionamento e transporte dos bens responsabilizando-se pelas deteriorações ocorridas
decorrentes de más condições de acondicionamento ou transporte dos mesmos;
6.7. Trocar às suas expensas, todos os bens permanentes e de consumo comprovadamente
entregues de forma inadequada, a critério da fiscalização do CONTRATANTE;
6.8. Suportar todas as despesas com deslocamento, encargos fiscais, previdenciários e
trabalhistas, além de quaisquer outras que se fizerem necessários ao cumprimento do
fornecimento;
6.9. Assumir a responsabilidade, presente e futura, de qualquer compromisso ou ônus decorrentes
do inadimplemento relativos as obrigações aqui assumidas, ficando essas ao seu encargo,
exclusivamente, em qualquer momento que vierem a ocorrer.
6.10. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrente de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento.
6.11. A CONTRATADA ficará obrigado a atender a todos os pedidos de entrega efetuados pelo
CONTRATANTE, respeitados os quantitativos solicitados.
6.12. Responsabilizar-se, integralmente, pela entrega do objeto adquirido, conforme legislação
vigente e submeter-se à fiscalização da Secretaria, que acompanhará o fornecimento
CLÁUSULA VII – DA FISCALIZAÇÃO
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7.1. A fiscalização de todas as fases do fornecimento será feita pelo CONTRATANTE, por
intermédio DO RESPONSÁVEL designado gestor/fiscal do contrato, através de Portaria, indicado
pelo Secretário Municipal de Administração, nos termos do Artigo 67 da Lei n° 8.666/93, com
autoridade para exercer em nome do CONTRATANTE toda e qualquer ação de orientação geral,
controle e fiscalização, obrigando-se a CONTRATADA a facilitar, de modo amplo e completo, a
ação do fiscal.
7.2. A fiscalização será exercida no interesse do CONTRATANTE e não exclui e 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.
7.3. A Fiscalização poderá determinar, a ônus da CONTRATADA, a substituição dos bens
permanentes e de consumo, julgados deficientes ou não-conformes com as especificações
definidas, cabendo a CONTRATADA, providenciar a troca dos mesmos no prazo máximo definido
pela fiscalização, sem direito à extensão do prazo final de fornecimento.
7.4. Caso o Secretário Municipal não designe nenhum servidor para acompanhar o fornecimento e
fiscalização, o mesmo assumirá tal responsabilidade.
7.5. O CONTRATANTE, através do fiscal do contrato comunicará a CONTRATADA por escrito, as
deficiências porventura verificadas no fornecimento, para imediata correção.
7.6. O Gestor/Fiscal do Contrato indicado anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com o fornecimento, ora CONTRATADO, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados.
7.7. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.
7.8. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor/Fiscal do Contrato
deverão ser solicitadas ao Secretário Municipal Requisitante, em tempo hábil, para a adoção das
medidas convenientes.
CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES
8.1. Independente de outras sanções legais cabíveis, o CONTRATANTE poderá aplicar
cominações a CONTRATADA, em caso de descumprimento das condições previstas para a
contratação, de acordo com a previsão do artigo 7º da Lei 10.520/2002 (se for o caso) e de
conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993.
8.2. Garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, a CONTRATADA, sem prejuízo das
demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido
de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, nos casos de:
a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação no ato da assinatura do contrato
ou ata de registro de preços, quando for o caso;
b) apresentação de documentação falsa para participação no certame;
c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;
e) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
f) comportamento inidôneo;
g) cometimento de fraude fiscal;
h) fraudar ou falhar a aquisição.
8.3. A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o
fornecimento, sujeitando-se às penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, a
saber:
a) Advertência, nos casos de pequenos descumprimentos durante a execução, que não gerem
prejuízo para o CONTRATANTE;
b) Multa de 0,2% (dois décimos por cento) incidente sobre o valor global do fornecimento, por dia,
até o trigésimo dia de atraso, se os fornecimentos não forem realizados quando a CONTRATADA,
sem justa causa, deixar de cumprir os prazos estabelecidos para a entrega;
c) Multa de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor global do fornecimento, nos casos em que a
CONTRATADA:
c.1) Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização;
c.2) Transferir ou ceder suas obrigações a terceiros;
c.3) Deixar de atender as determinações da fiscalização;
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c.4) Cometer faltas reiteradas no fornecimento.
d) Multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor global do fornecimento, nos casos em que
a CONTRATADA:
d.1) Ocasionar, sem justa causa, o atraso superior a 30 (trinta) dias no fornecimento;
d.2) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, o fornecimento pactuado com a
CONTRATADA;
d.3) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que venha a causar danos ao CONTRATANTE ou
a terceiros, independentemente da obrigação da CONTRATADA de reparar os danos causados.
e) Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com o CONTRATANTE por um
período de até 2 (dois) anos, nos casos de recusa quanto ao fornecimento.
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos casos de
prática de atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da licitação ou contratação,
tais como conluio, fraude, adulteração de documentos ou emissão de declaração falsa.
8.4. Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei nº
8.666/1993;
8.5. As sanções administrativas somente serão aplicadas pelo CONTRATANTE após a devida
notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia;
8.6. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento,
onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção
administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
8.7. O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da
intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da
Lei nº 8.666/1993;
8.8. A aplicação da sanção de "declaração de inidoneidade" é de competência exclusiva da
autoridade competente do Município de Varzedo, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após
02 (dois) anos de sua aplicação.
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;
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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° 13/2022 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, 31 de agosto de 2022
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MUNICÍPIO DE VARZEDO/BA
ARIECILIO BAHIA DA SILVA
Prefeito Municipal

MAGNUM SOUZA ALMEIDA
Órgão Gerenciador

CAVALCANTE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS
Empresa Detentora da Ata

Testemunhas:

a)______________________________

b) __________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18.2022
O Município de Varzedo – BA, CNPJ: 13.460.266/0001-69, com endereço na Praça 08 de
Dezembro, s/nº - Centro – Varzedo/BA, CEP 44.565-000, doravante denominado MUNICÍPIO,
neste ato representado por seu Prefeito, Sr. ARIECILIO BAHIA DA SILVA, portador da carteira de
identidade RG n° 06.525.578-05-SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 640.585.815-49, brasileiro,
residente e domiciliado à Rua Jose Amorim, s/nº - Centro – Varzedo/BA, CEP 44.565-000, nesta
cidade, e a empresa K.C.R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP,
estabelecida na Rua Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 88, B. PQUE. Industrial, Araçatuba/SP,
CEP : 16075-370, CNPJ n° 09.251.627/0001-90, doravante denominada PROMITENTE
FORNECEDORA, neste ato representada pelo Sr. MARCOS RIBEIRO JÚNIOR, portador da
carteira de identidade RG n° 27.601.292-6, inscrito no CPF sob o n° 226.722.708-80, 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° 13/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do
Processo Administrativo Nº 163/2022, 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:

GRUPO/LOTE 16:
ITEM

42

DESCRIÇÃO
Balança de piso móvel,
capacidade mínima de 300kg

display

digital,

MARCA/MODELO

CATMAT

UNID

LIDER/
B520

252073

UND

VALOR
QUANT UNITÁRIO
MÉDIO R$
1

1.280,00

VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

VALOR
TOTAL
MÉDIO R$
1.280,00
1.280,00

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°13/2022, que a precedeu e integra o
presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno
conhecimento das partes.
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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
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção
monetária.
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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. O (s) bem (ns) adquirido(s) deverá (ão) ser entregue(s) em um prazo de até 05 (cinco) dias
úteis, para os bens de consumo e de 20 (vinte) dias para os bens permanentes, contados a partir
emissão da autorização de fornecimento, no local indicado na Autorização de Fornecimento ou
quando for o caso no almoxarifado da Secretaria de Administração, em conformidade com as
especificações e quantidades descritas na respectiva autorização de fornecimento emitida.
4.2. Caso a entrega não ocorra no prazo estabelecido no Item 4.1, desde que devidamente
justificado o prazo de entrega dos bens, a critério da administração poderá ser prorrogado por uma
única vez.
4.3. Caso a CONTRATADA verifique a impossibilidade de cumprir com o prazo de entrega
estabelecido, deverá protocolar solicitação de prorrogação de prazo de entrega, da qual deverão
constar: motivo do não cumprimento do prazo, devidamente justificado, e o novo prazo previsto
para entrega.
4.4. A solicitação de prorrogação de prazo será analisada pelo CONTRATANTE na forma da lei e
de acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, informando-se a CONTRATADA
da decisão proferida.
4.5. Em caso de denegação da prorrogação do prazo de entrega, e caso não cumpra o prazo
inicial, a CONTRATADA deverá imediatamente entregar o objeto.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
5.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA, em
conformidade com Autorização de Fornecimento, sendo que o pagamento da Nota Fiscal fica
condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento dos bens permanentes e de consumo e
os procedimentos burocráticos;
5.2. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas na
execução do contrato ou instrumento substitutivo nos termos da Lei 8.666/93, artigo 62 e parágrafo
4º;
5.3. Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e
quaisquer débitos de sua responsabilidade;
5.4. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.
5.5. Fornecer a qualquer tempo e com presteza, mediante solicitação da CONTRATADA,
informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos;
5.6. Fiscalizar rigorosamente, através de um representante da Administração a entrega dos bens
permanentes e de consumo, estabelecendo se estes obedecem às condições e especificações
mínimas exigidas.
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1. Cumprir fielmente, os compromissos avençados, de forma que o fornecimento seja realizado
com esmero, perfeição e solucionar os problemas que porventura venham a surgir;
6.2. Entregar com pontualidade os bens permanentes e de consumo solicitados, nos quantitativos
estipulados em cada solicitação, devendo os mesmos serem de boa qualidade, perfeita condições
físicas, embalados, obedecendo aos preços e marcas constantes em sua proposta de preço;
6.3. Comunicar imediatamente e por escrito ao CONTRATANTE, através da Fiscalização, qualquer
anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
6.4. Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos bens permanentes e de
consumo, objeto da aquisição, atendendo ainda, prontamente, as exigências da fiscalização;
6.5. Manter, durante a vigência da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação ou de qualificação exigidas pelo CONTRATANTE que possa
comprometer a continuidade do fornecimento, bem como substituir os documentos com prazo de
validade expirado;
6.6. O acondicionamento e transporte dos bens responsabilizando-se pelas deteriorações ocorridas
decorrentes de más condições de acondicionamento ou transporte dos mesmos;
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6.7. Trocar às suas expensas, todos os bens permanentes e de consumo comprovadamente
entregues de forma inadequada, a critério da fiscalização do CONTRATANTE;
6.8. Suportar todas as despesas com deslocamento, encargos fiscais, previdenciários e
trabalhistas, além de quaisquer outras que se fizerem necessários ao cumprimento do
fornecimento;
6.9. Assumir a responsabilidade, presente e futura, de qualquer compromisso ou ônus decorrentes
do inadimplemento relativos as obrigações aqui assumidas, ficando essas ao seu encargo,
exclusivamente, em qualquer momento que vierem a ocorrer.
6.10. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrente de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento.
6.11. A CONTRATADA ficará obrigado a atender a todos os pedidos de entrega efetuados pelo
CONTRATANTE, respeitados os quantitativos solicitados.
6.12. Responsabilizar-se, integralmente, pela entrega do objeto adquirido, conforme legislação
vigente e submeter-se à fiscalização da Secretaria, que acompanhará o fornecimento
CLÁUSULA VII – DA FISCALIZAÇÃO
7.1. A fiscalização de todas as fases do fornecimento será feita pelo CONTRATANTE, por
intermédio DO RESPONSÁVEL designado gestor/fiscal do contrato, através de Portaria, indicado
pelo Secretário Municipal de Administração, nos termos do Artigo 67 da Lei n° 8.666/93, com
autoridade para exercer em nome do CONTRATANTE toda e qualquer ação de orientação geral,
controle e fiscalização, obrigando-se a CONTRATADA a facilitar, de modo amplo e completo, a
ação do fiscal.
7.2. A fiscalização será exercida no interesse do CONTRATANTE e não exclui e 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.
7.3. A Fiscalização poderá determinar, a ônus da CONTRATADA, a substituição dos bens
permanentes e de consumo, julgados deficientes ou não-conformes com as especificações
definidas, cabendo a CONTRATADA, providenciar a troca dos mesmos no prazo máximo definido
pela fiscalização, sem direito à extensão do prazo final de fornecimento.
7.4. Caso o Secretário Municipal não designe nenhum servidor para acompanhar o fornecimento e
fiscalização, o mesmo assumirá tal responsabilidade.
7.5. O CONTRATANTE, através do fiscal do contrato comunicará a CONTRATADA por escrito, as
deficiências porventura verificadas no fornecimento, para imediata correção.
7.6. O Gestor/Fiscal do Contrato indicado anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com o fornecimento, ora CONTRATADO, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados.
7.7. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.
7.8. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor/Fiscal do Contrato
deverão ser solicitadas ao Secretário Municipal Requisitante, em tempo hábil, para a adoção das
medidas convenientes.
CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES
8.1. Independente de outras sanções legais cabíveis, o CONTRATANTE poderá aplicar
cominações a CONTRATADA, em caso de descumprimento das condições previstas para a
contratação, de acordo com a previsão do artigo 7º da Lei 10.520/2002 (se for o caso) e de
conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993.
8.2. Garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, a CONTRATADA, sem prejuízo das
demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido
de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, nos casos de:
a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação no ato da assinatura do contrato
ou ata de registro de preços, quando for o caso;
b) apresentação de documentação falsa para participação no certame;
c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;
e) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
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f) comportamento inidôneo;
g) cometimento de fraude fiscal;
h) fraudar ou falhar a aquisição.
8.3. A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o
fornecimento, sujeitando-se às penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, a
saber:
a) Advertência, nos casos de pequenos descumprimentos durante a execução, que não gerem
prejuízo para o CONTRATANTE;
b) Multa de 0,2% (dois décimos por cento) incidente sobre o valor global do fornecimento, por dia,
até o trigésimo dia de atraso, se os fornecimentos não forem realizados quando a CONTRATADA,
sem justa causa, deixar de cumprir os prazos estabelecidos para a entrega;
c) Multa de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor global do fornecimento, nos casos em que a
CONTRATADA:
c.1) Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização;
c.2) Transferir ou ceder suas obrigações a terceiros;
c.3) Deixar de atender as determinações da fiscalização;
c.4) Cometer faltas reiteradas no fornecimento.
d) Multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor global do fornecimento, nos casos em que
a CONTRATADA:
d.1) Ocasionar, sem justa causa, o atraso superior a 30 (trinta) dias no fornecimento;
d.2) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, o fornecimento pactuado com a
CONTRATADA;
d.3) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que venha a causar danos ao CONTRATANTE ou
a terceiros, independentemente da obrigação da CONTRATADA de reparar os danos causados.
e) Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com o CONTRATANTE por um
período de até 2 (dois) anos, nos casos de recusa quanto ao fornecimento.
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos casos de
prática de atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da licitação ou contratação,
tais como conluio, fraude, adulteração de documentos ou emissão de declaração falsa.
8.4. Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei nº
8.666/1993;
8.5. As sanções administrativas somente serão aplicadas pelo CONTRATANTE após a devida
notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia;
8.6. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento,
onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção
administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
8.7. O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da
intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da
Lei nº 8.666/1993;
8.8. A aplicação da sanção de "declaração de inidoneidade" é de competência exclusiva da
autoridade competente do Município de Varzedo, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após
02 (dois) anos de sua aplicação.
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
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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
14.1 – Integram esta Ata, o Edital do Pregão na forma Eletrônica para o Sistema de Registro de
Preços N° 13/2022 e proposta da empresa, classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
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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, 31 de agosto de 2022

MUNICÍPIO DE VARZEDO/BA
ARIECILIO BAHIA DA SILVA
Prefeito Municipal

MAGNUM SOUZA ALMEIDA
Órgão Gerenciador

K.C.R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP
Empresa Detentora da Ata

Testemunhas:

a)______________________________

b) __________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.2022
O Município de Varzedo – BA, CNPJ: 13.460.266/0001-69, com endereço na Praça 08 de
Dezembro, s/nº - Centro – Varzedo/BA, CEP 44.565-000, doravante denominado MUNICÍPIO,
neste ato representado por seu Prefeito, Sr. ARIECILIO BAHIA DA SILVA, portador da carteira de
identidade RG n° 06.525.578-05-SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 640.585.815-49, brasileiro,
residente e domiciliado à Rua Jose Amorim, s/nº - Centro – Varzedo/BA, CEP 44.565-000, nesta
cidade, e a empresa MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA, estabelecida na Rua Atalydes
Moreira de Souza, 1472, Sala 32 – Bairro Civit I – Serra/ES – CEP 29.168-055, CNPJ n°
39.619.837/0002-30, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, neste ato
representada pelo Sr. MARCO TÚLIO GOMES DE FIGUEIREDO, portador da carteira de
identidade RG n° 10.581.165-SSP/MG, inscrito no CPF sob o n° 073.960.046-08, 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° 13/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do
Processo Administrativo Nº 163/2022, 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:

ÍTEM

DESCRIÇÃO

35

IMPRESSORA LASER , FUNÇÃO
IMPRESSORA
WI-FI
RESOLUÇÃO
MINIMA (DPI) 2400 X 600 VELOCIDADE
MINIMA PRETO (PPM) 21 , TIPOS DE
PAPEL A4 E A5 ,GRAMATURA MINIMA
DO PAPEL G/M2 60 – 105 BANDEJAS
DE ENTRADA (PÁGINAS)
150 ,
BANDEJAS DE SAÍDA (PÁGINAS) 50 ,
CICLO MENSAL 5%COB.A4/RASCUNHO
10.000, INTERFACE USB, VOLTAGEM
(V) 110V , MEMÓRIA INTERNA 32MB ,
WIRELESS SIM.
IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL
LASER; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO
E CÓPIA DE NO MÍNIMO 20 PPM;
RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 2400X600
DPI; IMPRESSORA, COPIADORA E
SCANNER; TAMANHO COMPACTO,
IDEAL
PARA
ESCRITÓRIOS
PEQUENOS
OU
DOMÉSTICOS.;
CONEXÃO
USB
2.0
DE
ALTA
VELOCIDADE, WIRELESS E ETHERNET
GERAL; TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO:
LASER
ELETROFOTOGRÁFICO;
VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 21PPM;
RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 2400 X
600
DPI;
VELOCIDADE
DO
PROCESSADOR DE NO MÍNIMO 200
MHZ; MEMÓRIA PADRÃO DE NO

36

LOTE 13
QTD

UND

MARCA/
MODELO

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

10

UND

BROTHER
HL-1212W

R$
1.201,01

R$
12.010,10

05

UND

BROTHER
DCP-1617NW

R$
2.006,61

R$
10.033,05
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MÍNIMO 32 MB; EMULAÇÃO: GDI;
DUPLEX: MANUAL; VOLUME MÍNIMO
DE CICLO MENSAL: 9000 PÁGINAS;
MANUSEIO DO PAPEL; CAPACIDADE
DA BANDEJA DE PAPEL DE NO
MÍNIMO 150 FOLHAS; CAPACIDADE DE
SAÍDA DO PAPEL DE NO MÍNIMO 50
FOLHAS; TAMANHOS DO PAPEL: A5
ATÉ OFÍCIO; TIPOS DE PAPEL: PAPEL
NORMAL,
FINO
E
RECICLADO;
GRAMATURA DE PAPEL: 65 A 105
G/M²; ADF: 10 FOLHAS CÓPIA;
VELOCIDADE DA CÓPIA EM PRETO:
NO MÍNIMO 20PPM; AMPLIAÇÃO /
REDUÇÃO: 25% - 400%; TAMANHO DO
VIDRO DE EXPOSIÇÃO: 21,6 X 29,7 CM
(A4); AGRUPAMENTO DE CÓPIAS (2
EM 1); CÓPIA DUPLEX AUTOMÁTICA:
MANUAL; RESOLUÇÃO DE CÓPIA DE
NO MÍNIMO 600 X 600 DPI; OPÇÕES DE
CÓPIA:
IMPRESSÃO
N
EM
1,
IMPRESSÃO
DE
PÔSTERES,
CABEÇALHO E RODAPÉ, IMPRESSÃO
DE MARCA D ÁGUA, IMPRESSÃO
DUPLEX; MANUAL, IMPRESSÃO DE
FOLHETOS
DIGITALIZAÇÃO;
DIGITALIZAÇÃO COLOR E MONO;
RESOLUÇÃO ÓPTICA DO SCANNER
DE NO MÍNIMO 600 X 1200 DPI;
RESOLUÇÃO INTERPOLADA DE NO
MÍNIMO 19200 X 19200 DPI; DIGITALIZA
PARA: ARQUIVO, IMAGEM E E-MAIL
CONEXÕES; USB 2.0 DE ALTA
VELOCIDADE; WIRELESS; ETHERNET
ITENS
INCLUSOS;
SUPRIMENTO
PRETO:
TONER
INICIAL
COM
RENDIMENTO A PARTIR DE 600
PÁGINAS; CONJUNTO DE CILINDROS:
UNIDADE DE CILINDRO A PARTIR DE
9000 PÁGINAS; CD-ROM INSTALAÇÃO;
. VOLTAGEM 110V
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 22.043,15
(Vinte e Dois Mil, Quarenta e Três Reais e Quinze Centavos)

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.
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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°13/2022, 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.
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.
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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. O (s) bem (ns) adquirido(s) deverá (ão) ser entregue(s) em um prazo de até 05 (cinco) dias
úteis, para os bens de consumo e de 20 (vinte) dias para os bens permanentes, contados a partir
emissão da autorização de fornecimento, no local indicado na Autorização de Fornecimento ou
quando for o caso no almoxarifado da Secretaria de Administração, em conformidade com as
especificações e quantidades descritas na respectiva autorização de fornecimento emitida.
4.2. Caso a entrega não ocorra no prazo estabelecido no Item 4.1, desde que devidamente
justificado o prazo de entrega dos bens, a critério da administração poderá ser prorrogado por uma
única vez.
4.3. Caso a CONTRATADA verifique a impossibilidade de cumprir com o prazo de entrega
estabelecido, deverá protocolar solicitação de prorrogação de prazo de entrega, da qual deverão
constar: motivo do não cumprimento do prazo, devidamente justificado, e o novo prazo previsto
para entrega.
4.4. A solicitação de prorrogação de prazo será analisada pelo CONTRATANTE na forma da lei e
de acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, informando-se a CONTRATADA
da decisão proferida.
4.5. Em caso de denegação da prorrogação do prazo de entrega, e caso não cumpra o prazo
inicial, a CONTRATADA deverá imediatamente entregar o objeto.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
5.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA, em
conformidade com Autorização de Fornecimento, sendo que o pagamento da Nota Fiscal fica
condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento dos bens permanentes e de consumo e
os procedimentos burocráticos;
5.2. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas na
execução do contrato ou instrumento substitutivo nos termos da Lei 8.666/93, artigo 62 e parágrafo
4º;
5.3. Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e
quaisquer débitos de sua responsabilidade;
5.4. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.
5.5. Fornecer a qualquer tempo e com presteza, mediante solicitação da CONTRATADA,
informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos;
5.6. Fiscalizar rigorosamente, através de um representante da Administração a entrega dos bens
permanentes e de consumo, estabelecendo se estes obedecem às condições e especificações
mínimas exigidas.
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1. Cumprir fielmente, os compromissos avençados, de forma que o fornecimento seja realizado
com esmero, perfeição e solucionar os problemas que porventura venham a surgir;
6.2. Entregar com pontualidade os bens permanentes e de consumo solicitados, nos quantitativos
estipulados em cada solicitação, devendo os mesmos serem de boa qualidade, perfeita condições
físicas, embalados, obedecendo aos preços e marcas constantes em sua proposta de preço;
6.3. Comunicar imediatamente e por escrito ao CONTRATANTE, através da Fiscalização, qualquer
anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
6.4. Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos bens permanentes e de
consumo, objeto da aquisição, atendendo ainda, prontamente, as exigências da fiscalização;
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6.5. Manter, durante a vigência da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação ou de qualificação exigidas pelo CONTRATANTE que possa
comprometer a continuidade do fornecimento, bem como substituir os documentos com prazo de
validade expirado;
6.6. O acondicionamento e transporte dos bens responsabilizando-se pelas deteriorações ocorridas
decorrentes de más condições de acondicionamento ou transporte dos mesmos;
6.7. Trocar às suas expensas, todos os bens permanentes e de consumo comprovadamente
entregues de forma inadequada, a critério da fiscalização do CONTRATANTE;
6.8. Suportar todas as despesas com deslocamento, encargos fiscais, previdenciários e
trabalhistas, além de quaisquer outras que se fizerem necessários ao cumprimento do
fornecimento;
6.9. Assumir a responsabilidade, presente e futura, de qualquer compromisso ou ônus decorrentes
do inadimplemento relativos as obrigações aqui assumidas, ficando essas ao seu encargo,
exclusivamente, em qualquer momento que vierem a ocorrer.
6.10. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrente de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento.
6.11. A CONTRATADA ficará obrigado a atender a todos os pedidos de entrega efetuados pelo
CONTRATANTE, respeitados os quantitativos solicitados.
6.12. Responsabilizar-se, integralmente, pela entrega do objeto adquirido, conforme legislação
vigente e submeter-se à fiscalização da Secretaria, que acompanhará o fornecimento
CLÁUSULA VII – DA FISCALIZAÇÃO
7.1. A fiscalização de todas as fases do fornecimento será feita pelo CONTRATANTE, por
intermédio DO RESPONSÁVEL designado gestor/fiscal do contrato, através de Portaria, indicado
pelo Secretário Municipal de Administração, nos termos do Artigo 67 da Lei n° 8.666/93, com
autoridade para exercer em nome do CONTRATANTE toda e qualquer ação de orientação geral,
controle e fiscalização, obrigando-se a CONTRATADA a facilitar, de modo amplo e completo, a
ação do fiscal.
7.2. A fiscalização será exercida no interesse do CONTRATANTE e não exclui e 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.
7.3. A Fiscalização poderá determinar, a ônus da CONTRATADA, a substituição dos bens
permanentes e de consumo, julgados deficientes ou não-conformes com as especificações
definidas, cabendo a CONTRATADA, providenciar a troca dos mesmos no prazo máximo definido
pela fiscalização, sem direito à extensão do prazo final de fornecimento.
7.4. Caso o Secretário Municipal não designe nenhum servidor para acompanhar o fornecimento e
fiscalização, o mesmo assumirá tal responsabilidade.
7.5. O CONTRATANTE, através do fiscal do contrato comunicará a CONTRATADA por escrito, as
deficiências porventura verificadas no fornecimento, para imediata correção.
7.6. O Gestor/Fiscal do Contrato indicado anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com o fornecimento, ora CONTRATADO, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados.
7.7. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.
7.8. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor/Fiscal do Contrato
deverão ser solicitadas ao Secretário Municipal Requisitante, em tempo hábil, para a adoção das
medidas convenientes.
CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES
8.1. Independente de outras sanções legais cabíveis, o CONTRATANTE poderá aplicar
cominações a CONTRATADA, em caso de descumprimento das condições previstas para a
contratação, de acordo com a previsão do artigo 7º da Lei 10.520/2002 (se for o caso) e de
conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993.
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8.2. Garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, a CONTRATADA, sem prejuízo das
demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido
de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, nos casos de:
a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação no ato da assinatura do contrato
ou ata de registro de preços, quando for o caso;
b) apresentação de documentação falsa para participação no certame;
c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;
e) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
f) comportamento inidôneo;
g) cometimento de fraude fiscal;
h) fraudar ou falhar a aquisição.
8.3. A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o
fornecimento, sujeitando-se às penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, a
saber:
a) Advertência, nos casos de pequenos descumprimentos durante a execução, que não gerem
prejuízo para o CONTRATANTE;
b) Multa de 0,2% (dois décimos por cento) incidente sobre o valor global do fornecimento, por dia,
até o trigésimo dia de atraso, se os fornecimentos não forem realizados quando a CONTRATADA,
sem justa causa, deixar de cumprir os prazos estabelecidos para a entrega;
c) Multa de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor global do fornecimento, nos casos em que a
CONTRATADA:
c.1) Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização;
c.2) Transferir ou ceder suas obrigações a terceiros;
c.3) Deixar de atender as determinações da fiscalização;
c.4) Cometer faltas reiteradas no fornecimento.
d) Multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor global do fornecimento, nos casos em que
a CONTRATADA:
d.1) Ocasionar, sem justa causa, o atraso superior a 30 (trinta) dias no fornecimento;
d.2) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, o fornecimento pactuado com a
CONTRATADA;
d.3) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que venha a causar danos ao CONTRATANTE ou
a terceiros, independentemente da obrigação da CONTRATADA de reparar os danos causados.
e) Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com o CONTRATANTE por um
período de até 2 (dois) anos, nos casos de recusa quanto ao fornecimento.
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos casos de
prática de atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da licitação ou contratação,
tais como conluio, fraude, adulteração de documentos ou emissão de declaração falsa.
8.4. Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei nº
8.666/1993;
8.5. As sanções administrativas somente serão aplicadas pelo CONTRATANTE após a devida
notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia;
8.6. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento,
onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção
administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
8.7. O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da
intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da
Lei nº 8.666/1993;
8.8. A aplicação da sanção de "declaração de inidoneidade" é de competência exclusiva da
autoridade competente do Município de Varzedo, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após
02 (dois) anos de sua aplicação.
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.
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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
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
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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° 13/2022 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, 31 de agosto de 2022

MUNICÍPIO DE VARZEDO/BA
ARIECILIO BAHIA DA SILVA
Prefeito Municipal

MAGNUM SOUZA ALMEIDA
Órgão Gerenciador

MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
Empresa Detentora da Ata

Testemunhas:

a)______________________________

b) __________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15.2022
O Município de Varzedo – BA, CNPJ: 13.460.266/0001-69, com endereço na Praça 08 de
Dezembro, s/nº - Centro – Varzedo/BA, CEP 44.565-000, doravante denominado MUNICÍPIO,
neste ato representado por seu Prefeito, Sr. ARIECILIO BAHIA DA SILVA, portador da carteira de
identidade RG n° 06.525.578-05-SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 640.585.815-49, brasileiro,
residente e domiciliado à Rua Jose Amorim, s/nº - Centro – Varzedo/BA, CEP 44.565-000, nesta
cidade, e a empresa MP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI ME, estabelecida na Avenida Abel
Soares de Castro, s/nº, QD 80, LT 09, Sala 1, Setor Faiçal Ville – Goiania – Go, CEP 74-350.020,
CNPJ n° 26.962.292/0001-37, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, neste ato
representada pelo Sra. POLYANA BORGES DE BRITO, portador da carteira de identidade RG n°
4836069DGPC/GO, inscrito no CPF sob o n° 017.392.261-94, 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° 13/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo
Administrativo Nº 163/2022, 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:

GRUPO/LOTE 05: BENS MÓVEIS
ITEM

13

14

DESCRIÇÃO
MICROONDAS 30L – descrição; forno de microondas
dimensões e capacidade; largura mínima: 5000 mm;
altura mínima: 2900 mm; profundidade mínima: 3900
mm; volume mínimo: 30 litros. Características;
gabinete monobloco em aço galvanizado revestido
interna externamente com pintura eletrostática em pó,
na cor branca; iluminação interna; painel de controle
digital com funções pré-programadas; timer; relógio;
porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla
de abertura; dispositivos e travas de segurança;
sapatas plásticas; prato giratório em vidro;
dimensionamento da fiação, plugue e conectores
elétric 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.
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.
Televisor, Tamanho Tela:42 Pol\, Voltagem: Bivolt V\,
Características Adicionais: Smart Tv\, Full Hd\,
Entradas Hdmi/Usb\, Conversor Di\, Tipo Tela: Led\,
Acessórios: Controle Remoto/Sleep Time/Vhf/Uhf E
Tv A Cabo

CATMAT

MARCA

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

VALOR
TOTAL
MÉDIO R$

473582

LG
MS3091BCA

UNID

5

695,01

3.475,09

470801

AOC ROKU
43S5195/78

UND

5

1.940,00

9.700,00

VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

13.175,09

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
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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°13/2022, 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.
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
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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. O (s) bem (ns) adquirido(s) deverá (ão) ser entregue(s) em um prazo de até 05 (cinco) dias
úteis, para os bens de consumo e de 20 (vinte) dias para os bens permanentes, contados a partir
emissão da autorização de fornecimento, no local indicado na Autorização de Fornecimento ou
quando for o caso no almoxarifado da Secretaria de Administração, em conformidade com as
especificações e quantidades descritas na respectiva autorização de fornecimento emitida.
4.2. Caso a entrega não ocorra no prazo estabelecido no Item 4.1, desde que devidamente
justificado o prazo de entrega dos bens, a critério da administração poderá ser prorrogado por uma
única vez.
4.3. Caso a CONTRATADA verifique a impossibilidade de cumprir com o prazo de entrega
estabelecido, deverá protocolar solicitação de prorrogação de prazo de entrega, da qual deverão
constar: motivo do não cumprimento do prazo, devidamente justificado, e o novo prazo previsto
para entrega.
4.4. A solicitação de prorrogação de prazo será analisada pelo CONTRATANTE na forma da lei e
de acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, informando-se a CONTRATADA
da decisão proferida.
4.5. Em caso de denegação da prorrogação do prazo de entrega, e caso não cumpra o prazo
inicial, a CONTRATADA deverá imediatamente entregar o objeto.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
5.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA, em
conformidade com Autorização de Fornecimento, sendo que o pagamento da Nota Fiscal fica
condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento dos bens permanentes e de consumo e
os procedimentos burocráticos;
5.2. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas na
execução do contrato ou instrumento substitutivo nos termos da Lei 8.666/93, artigo 62 e parágrafo
4º;
5.3. Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e
quaisquer débitos de sua responsabilidade;
5.4. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.
5.5. Fornecer a qualquer tempo e com presteza, mediante solicitação da CONTRATADA,
informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos;
5.6. Fiscalizar rigorosamente, através de um representante da Administração a entrega dos bens
permanentes e de consumo, estabelecendo se estes obedecem às condições e especificações
mínimas exigidas.
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
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6.1. Cumprir fielmente, os compromissos avençados, de forma que o fornecimento seja realizado
com esmero, perfeição e solucionar os problemas que porventura venham a surgir;
6.2. Entregar com pontualidade os bens permanentes e de consumo solicitados, nos quantitativos
estipulados em cada solicitação, devendo os mesmos serem de boa qualidade, perfeita condições
físicas, embalados, obedecendo aos preços e marcas constantes em sua proposta de preço;
6.3. Comunicar imediatamente e por escrito ao CONTRATANTE, através da Fiscalização, qualquer
anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
6.4. Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos bens permanentes e de
consumo, objeto da aquisição, atendendo ainda, prontamente, as exigências da fiscalização;
6.5. Manter, durante a vigência da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação ou de qualificação exigidas pelo CONTRATANTE que possa
comprometer a continuidade do fornecimento, bem como substituir os documentos com prazo de
validade expirado;
6.6. O acondicionamento e transporte dos bens responsabilizando-se pelas deteriorações ocorridas
decorrentes de más condições de acondicionamento ou transporte dos mesmos;
6.7. Trocar às suas expensas, todos os bens permanentes e de consumo comprovadamente
entregues de forma inadequada, a critério da fiscalização do CONTRATANTE;
6.8. Suportar todas as despesas com deslocamento, encargos fiscais, previdenciários e
trabalhistas, além de quaisquer outras que se fizerem necessários ao cumprimento do
fornecimento;
6.9. Assumir a responsabilidade, presente e futura, de qualquer compromisso ou ônus decorrentes
do inadimplemento relativos as obrigações aqui assumidas, ficando essas ao seu encargo,
exclusivamente, em qualquer momento que vierem a ocorrer.
6.10. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrente de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento.
6.11. A CONTRATADA ficará obrigado a atender a todos os pedidos de entrega efetuados pelo
CONTRATANTE, respeitados os quantitativos solicitados.
6.12. Responsabilizar-se, integralmente, pela entrega do objeto adquirido, conforme legislação
vigente e submeter-se à fiscalização da Secretaria, que acompanhará o fornecimento
CLÁUSULA VII – DA FISCALIZAÇÃO
7.1. A fiscalização de todas as fases do fornecimento será feita pelo CONTRATANTE, por
intermédio DO RESPONSÁVEL designado gestor/fiscal do contrato, através de Portaria, indicado
pelo Secretário Municipal de Administração, nos termos do Artigo 67 da Lei n° 8.666/93, com
autoridade para exercer em nome do CONTRATANTE toda e qualquer ação de orientação geral,
controle e fiscalização, obrigando-se a CONTRATADA a facilitar, de modo amplo e completo, a
ação do fiscal.
7.2. A fiscalização será exercida no interesse do CONTRATANTE e não exclui e 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.
7.3. A Fiscalização poderá determinar, a ônus da CONTRATADA, a substituição dos bens
permanentes e de consumo, julgados deficientes ou não-conformes com as especificações
definidas, cabendo a CONTRATADA, providenciar a troca dos mesmos no prazo máximo definido
pela fiscalização, sem direito à extensão do prazo final de fornecimento.
7.4. Caso o Secretário Municipal não designe nenhum servidor para acompanhar o fornecimento e
fiscalização, o mesmo assumirá tal responsabilidade.
7.5. O CONTRATANTE, através do fiscal do contrato comunicará a CONTRATADA por escrito, as
deficiências porventura verificadas no fornecimento, para imediata correção.
7.6. O Gestor/Fiscal do Contrato indicado anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com o fornecimento, ora CONTRATADO, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados.
7.7. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.
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7.8. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor/Fiscal do Contrato
deverão ser solicitadas ao Secretário Municipal Requisitante, em tempo hábil, para a adoção das
medidas convenientes.
CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES
8.1. Independente de outras sanções legais cabíveis, o CONTRATANTE poderá aplicar
cominações a CONTRATADA, em caso de descumprimento das condições previstas para a
contratação, de acordo com a previsão do artigo 7º da Lei 10.520/2002 (se for o caso) e de
conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993.
8.2. Garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, a CONTRATADA, sem prejuízo das
demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido
de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, nos casos de:
a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação no ato da assinatura do contrato
ou ata de registro de preços, quando for o caso;
b) apresentação de documentação falsa para participação no certame;
c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;
e) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
f) comportamento inidôneo;
g) cometimento de fraude fiscal;
h) fraudar ou falhar a aquisição.
8.3. A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o
fornecimento, sujeitando-se às penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, a
saber:
a) Advertência, nos casos de pequenos descumprimentos durante a execução, que não gerem
prejuízo para o CONTRATANTE;
b) Multa de 0,2% (dois décimos por cento) incidente sobre o valor global do fornecimento, por dia,
até o trigésimo dia de atraso, se os fornecimentos não forem realizados quando a CONTRATADA,
sem justa causa, deixar de cumprir os prazos estabelecidos para a entrega;
c) Multa de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor global do fornecimento, nos casos em que a
CONTRATADA:
c.1) Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização;
c.2) Transferir ou ceder suas obrigações a terceiros;
c.3) Deixar de atender as determinações da fiscalização;
c.4) Cometer faltas reiteradas no fornecimento.
d) Multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor global do fornecimento, nos casos em que
a CONTRATADA:
d.1) Ocasionar, sem justa causa, o atraso superior a 30 (trinta) dias no fornecimento;
d.2) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, o fornecimento pactuado com a
CONTRATADA;
d.3) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que venha a causar danos ao CONTRATANTE ou
a terceiros, independentemente da obrigação da CONTRATADA de reparar os danos causados.
e) Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com o CONTRATANTE por um
período de até 2 (dois) anos, nos casos de recusa quanto ao fornecimento.
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos casos de
prática de atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da licitação ou contratação,
tais como conluio, fraude, adulteração de documentos ou emissão de declaração falsa.
8.4. Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei nº
8.666/1993;
8.5. As sanções administrativas somente serão aplicadas pelo CONTRATANTE após a devida
notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia;
8.6. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento,
onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção
administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
8.7. O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da
intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da
Lei nº 8.666/1993;
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8.8. A aplicação da sanção de "declaração de inidoneidade" é de competência exclusiva da
autoridade competente do Município de Varzedo, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após
02 (dois) anos de sua aplicação.
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° 13/2022 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, 31 de agosto de 2022

MUNICÍPIO DE VARZEDO/BA
ARIECILIO BAHIA DA SILVA
Prefeito Municipal

MAGNUM SOUZA ALMEIDA
Órgão Gerenciador

MP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI ME
Empresa Detentora da Ata

Testemunhas:

a)______________________________

b) __________________________

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
7

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MJNBNJIYN0NBNUZGMZMZME
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
9 de Setembro de 2022
46 - Ano XIV - Nº 2870

Varzedo

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO
GABINETE DO PREFEITO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16.2022
O Município de Varzedo – BA, CNPJ: 13.460.266/0001-69, com endereço na Praça 08 de
Dezembro, s/nº - Centro – Varzedo/BA, CEP 44.565-000, doravante denominado MUNICÍPIO,
neste ato representado por seu Prefeito, Sr. ARIECILIO BAHIA DA SILVA, portador da carteira de
identidade RG n° 06.525.578-05-SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 640.585.815-49, brasileiro,
residente e domiciliado à Rua Jose Amorim, s/nº - Centro – Varzedo/BA, CEP 44.565-000, nesta
cidade, e a empresa T A WEBER, estabelecida na R Ariston Pimentel Vieira, s/nº, Quadra 013,
Lote 0011, Z111, Caja, Maragogipe/BA, CNPJ n° 26.113.297/0001-95, doravante denominada
PROMITENTE FORNECEDORA, neste ato representada pelo Sra. Thais Andrade Weber, portador
da carteira de identidade RG n° 12.932.500-74-SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 042.523.965-90,
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° 13/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta
do Processo Administrativo Nº 163/2022, 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:

GRUPO/LOTE 04: BENS PERMANENTES
ITEM DESCRIÇÃO

11

12

MARCA

BEBEDOURO EM AÇO inox com 02
torneiras.com resfriamento de água potável,
duplo isolamento térmico com poliuretano
injetado, tanque 100% em aço inox 304 com
capacidade para 50litros, que possibilite uma
perfeita higienização, calha de escoamento em
KNOX / K50
aço inox, gás r1 34ª (inofensivo a camada de
ozônio), filtro de carvão ativado e quartzo
inclusivo neste equipamento retém partículas
sólidas e elimina sabor e odor de cloro.
(Recomenda troca a cada 6 meses. pés
reguláveis, garantia de 01 ano)
PURIFICADOR com filtro de água, descrição,
purificador/ bebedouro de água refrigerado,
dimensões e capacidade, altura máxima: 410
mm; largura máxima: 315 mm; profundidade
máxima: 370 mm; fornecimento mínimo de água
gelada: 1,2 l/h. características, sistema de
tratamento através de elementos filtrantes que
removem os particulados da água e o cloro livre,
compressor interno com gás refrigerante
conforme
legislação
vigente,
botão
de
acionamento automático do tipo fluxo contínuo,
com regulagem para diferentes níveis de
temperatura (natural, fresca ou gelada) ou
LIBELL /
torneira, bica telescópica ou ajustável para
ACQUAFLEX
recipientes de diversos tamanhos, câmara
vertical de filtragem e purificação, corpo em aço
inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo
e acabamento em pintura eletrostática a pó,
painel frontal em plástico ABS de alta resistência
com proteção uv, vazão aprox.: 40 a 60 litros de
água/ hora, pressão de funcionamento: 3 a 40
M.C.A (0,3 kgf/cm² à 4 kgf/cm²), temperatura de
trabalho: 03 à 40º c; componentes para fixação e
instalação: canopla; conexões cromadas; buchas
de fixação s8; parafusos; redutor de vazão;
adaptadores para registro: flexível e mangueira,
produto
de
certificação
compulsória,
o

CATMAT

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

VALOR
TOTAL
MÉDIO R$

430493

UNID

2

2.290,00

4.580,00

463093

UNID

10

999,00

9.990,00
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equipamento deve possuir selos INMETRO,
comprobatórios de conformidade com a
legislação vigente, inclusive, com eficiência
bacteriológica “aprovado”, gás refrigerante r600a
ou r134a, dimensionamento e robustez da fiação,
plugue e conectores elétrico 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.
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

14.570,00

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°13/2022, 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. O (s) bem (ns) adquirido(s) deverá (ão) ser entregue(s) em um prazo de até 05 (cinco) dias
úteis, para os bens de consumo e de 20 (vinte) dias para os bens permanentes, contados a partir
emissão da autorização de fornecimento, no local indicado na Autorização de Fornecimento ou
quando for o caso no almoxarifado da Secretaria de Administração, em conformidade com as
especificações e quantidades descritas na respectiva autorização de fornecimento emitida.
4.2. Caso a entrega não ocorra no prazo estabelecido no Item 4.1, desde que devidamente
justificado o prazo de entrega dos bens, a critério da administração poderá ser prorrogado por uma
única vez.
4.3. Caso a CONTRATADA verifique a impossibilidade de cumprir com o prazo de entrega
estabelecido, deverá protocolar solicitação de prorrogação de prazo de entrega, da qual deverão
constar: motivo do não cumprimento do prazo, devidamente justificado, e o novo prazo previsto
para entrega.
4.4. A solicitação de prorrogação de prazo será analisada pelo CONTRATANTE na forma da lei e
de acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, informando-se a CONTRATADA
da decisão proferida.
4.5. Em caso de denegação da prorrogação do prazo de entrega, e caso não cumpra o prazo
inicial, a CONTRATADA deverá imediatamente entregar o objeto.
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CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
5.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA, em
conformidade com Autorização de Fornecimento, sendo que o pagamento da Nota Fiscal fica
condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento dos bens permanentes e de consumo e
os procedimentos burocráticos;
5.2. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas na
execução do contrato ou instrumento substitutivo nos termos da Lei 8.666/93, artigo 62 e parágrafo
4º;
5.3. Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e
quaisquer débitos de sua responsabilidade;
5.4. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.
5.5. Fornecer a qualquer tempo e com presteza, mediante solicitação da CONTRATADA,
informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos;
5.6. Fiscalizar rigorosamente, através de um representante da Administração a entrega dos bens
permanentes e de consumo, estabelecendo se estes obedecem às condições e especificações
mínimas exigidas.
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1. Cumprir fielmente, os compromissos avençados, de forma que o fornecimento seja realizado
com esmero, perfeição e solucionar os problemas que porventura venham a surgir;
6.2. Entregar com pontualidade os bens permanentes e de consumo solicitados, nos quantitativos
estipulados em cada solicitação, devendo os mesmos serem de boa qualidade, perfeita condições
físicas, embalados, obedecendo aos preços e marcas constantes em sua proposta de preço;
6.3. Comunicar imediatamente e por escrito ao CONTRATANTE, através da Fiscalização, qualquer
anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
6.4. Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos bens permanentes e de
consumo, objeto da aquisição, atendendo ainda, prontamente, as exigências da fiscalização;
6.5. Manter, durante a vigência da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação ou de qualificação exigidas pelo CONTRATANTE que possa
comprometer a continuidade do fornecimento, bem como substituir os documentos com prazo de
validade expirado;
6.6. O acondicionamento e transporte dos bens responsabilizando-se pelas deteriorações ocorridas
decorrentes de más condições de acondicionamento ou transporte dos mesmos;
6.7. Trocar às suas expensas, todos os bens permanentes e de consumo comprovadamente
entregues de forma inadequada, a critério da fiscalização do CONTRATANTE;
6.8. Suportar todas as despesas com deslocamento, encargos fiscais, previdenciários e
trabalhistas, além de quaisquer outras que se fizerem necessários ao cumprimento do
fornecimento;
6.9. Assumir a responsabilidade, presente e futura, de qualquer compromisso ou ônus decorrentes
do inadimplemento relativos as obrigações aqui assumidas, ficando essas ao seu encargo,
exclusivamente, em qualquer momento que vierem a ocorrer.
6.10. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrente de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento.
6.11. A CONTRATADA ficará obrigado a atender a todos os pedidos de entrega efetuados pelo
CONTRATANTE, respeitados os quantitativos solicitados.
6.12. Responsabilizar-se, integralmente, pela entrega do objeto adquirido, conforme legislação
vigente e submeter-se à fiscalização da Secretaria, que acompanhará o fornecimento
CLÁUSULA VII – DA FISCALIZAÇÃO
7.1. A fiscalização de todas as fases do fornecimento será feita pelo CONTRATANTE, por
intermédio DO RESPONSÁVEL designado gestor/fiscal do contrato, através de Portaria, indicado
pelo Secretário Municipal de Administração, nos termos do Artigo 67 da Lei n° 8.666/93, com
autoridade para exercer em nome do CONTRATANTE toda e qualquer ação de orientação geral,
controle e fiscalização, obrigando-se a CONTRATADA a facilitar, de modo amplo e completo, a
ação do fiscal.
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7.2. A fiscalização será exercida no interesse do CONTRATANTE e não exclui e 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.
7.3. A Fiscalização poderá determinar, a ônus da CONTRATADA, a substituição dos bens
permanentes e de consumo, julgados deficientes ou não-conformes com as especificações
definidas, cabendo a CONTRATADA, providenciar a troca dos mesmos no prazo máximo definido
pela fiscalização, sem direito à extensão do prazo final de fornecimento.
7.4. Caso o Secretário Municipal não designe nenhum servidor para acompanhar o fornecimento e
fiscalização, o mesmo assumirá tal responsabilidade.
7.5. O CONTRATANTE, através do fiscal do contrato comunicará a CONTRATADA por escrito, as
deficiências porventura verificadas no fornecimento, para imediata correção.
7.6. O Gestor/Fiscal do Contrato indicado anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com o fornecimento, ora CONTRATADO, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados.
7.7. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.
7.8. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor/Fiscal do Contrato
deverão ser solicitadas ao Secretário Municipal Requisitante, em tempo hábil, para a adoção das
medidas convenientes.
CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES
8.1. Independente de outras sanções legais cabíveis, o CONTRATANTE poderá aplicar
cominações a CONTRATADA, em caso de descumprimento das condições previstas para a
contratação, de acordo com a previsão do artigo 7º da Lei 10.520/2002 (se for o caso) e de
conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993.
8.2. Garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, a CONTRATADA, sem prejuízo das
demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido
de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, nos casos de:
a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação no ato da assinatura do contrato
ou ata de registro de preços, quando for o caso;
b) apresentação de documentação falsa para participação no certame;
c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;
e) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
f) comportamento inidôneo;
g) cometimento de fraude fiscal;
h) fraudar ou falhar a aquisição.
8.3. A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o
fornecimento, sujeitando-se às penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, a
saber:
a) Advertência, nos casos de pequenos descumprimentos durante a execução, que não gerem
prejuízo para o CONTRATANTE;
b) Multa de 0,2% (dois décimos por cento) incidente sobre o valor global do fornecimento, por dia,
até o trigésimo dia de atraso, se os fornecimentos não forem realizados quando a CONTRATADA,
sem justa causa, deixar de cumprir os prazos estabelecidos para a entrega;
c) Multa de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor global do fornecimento, nos casos em que a
CONTRATADA:
c.1) Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização;
c.2) Transferir ou ceder suas obrigações a terceiros;
c.3) Deixar de atender as determinações da fiscalização;
c.4) Cometer faltas reiteradas no fornecimento.
d) Multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor global do fornecimento, nos casos em que
a CONTRATADA:
d.1) Ocasionar, sem justa causa, o atraso superior a 30 (trinta) dias no fornecimento;
d.2) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, o fornecimento pactuado com a
CONTRATADA;
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d.3) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que venha a causar danos ao CONTRATANTE ou
a terceiros, independentemente da obrigação da CONTRATADA de reparar os danos causados.
e) Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com o CONTRATANTE por um
período de até 2 (dois) anos, nos casos de recusa quanto ao fornecimento.
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos casos de
prática de atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da licitação ou contratação,
tais como conluio, fraude, adulteração de documentos ou emissão de declaração falsa.
8.4. Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei nº
8.666/1993;
8.5. As sanções administrativas somente serão aplicadas pelo CONTRATANTE após a devida
notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia;
8.6. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento,
onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção
administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
8.7. O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da
intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da
Lei nº 8.666/1993;
8.8. A aplicação da sanção de "declaração de inidoneidade" é de competência exclusiva da
autoridade competente do Município de Varzedo, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após
02 (dois) anos de sua aplicação.
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.
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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° 13/2022 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, 31 de agosto de 2022

MUNICÍPIO DE VARZEDO/BA
ARIECILIO BAHIA DA SILVA
Prefeito Municipal

MAGNUM SOUZA ALMEIDA
Órgão Gerenciador
Praça 08 de Dezembro, s/nº - Centro - Varzedo (BA) CEP 44.565-000
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T A WEBER
Empresa Detentora da Ata

Testemunhas:

a)______________________________

b) __________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19.2022
O Município de Varzedo – BA, CNPJ: 13.460.266/0001-69, com endereço na Praça 08 de
Dezembro, s/nº - Centro – Varzedo/BA, CEP 44.565-000, doravante denominado MUNICÍPIO,
neste ato representado por seu Prefeito, Sr. ARIECILIO BAHIA DA SILVA, portador da carteira de
identidade RG n° 06.525.578-05-SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 640.585.815-49, brasileiro,
residente e domiciliado à Rua Jose Amorim, s/nº - Centro – Varzedo/BA, CEP 44.565-000, nesta
cidade, e a empresa T2D IMPORT LTDA, estabelecida na Av. Santos Dumont, nº 2481 – LJ – 12
Qd. 4. Shopping Feira – Centro – Lauro de Freitas, CNPJ n° 10.939.558/0001-90, doravante
denominada PROMITENTE FORNECEDORA, neste ato representada pelo Sr. TIAGO PINHEIRO
DE ANDRADE CAMPOS, portador da carteira de identidade RG n° 948850876, inscrito no CPF
sob o n° 020.121.675-27, , 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° 13/2022, para
REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo Administrativo Nº 163/2022, 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:
GRUPO/LOTE 02: BENS MÓVEIS PERMANENTE PARA ESCRITÓRIO
ITEM DESCRIÇÃO

5

CADEIRAS
GIRATÓRIAS
SEM
BRAÇOS
ESPALDAR BAIXO, descrição, cadeira giratória
estofada sem 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 hidrorepelente, 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

MARCA

CATMAT

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

VALOR
TOTAL
MÉDIO R$

MARTIFLEX/
N39215PT00

468761

UNID

50

385,00

19.250,00
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6

7

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.
LONGARINA DE 03 LUGARES. Longarina de 03
lugares de medidas aproximadas: comprimento de
1625mm, altura total de 850mm e 600mm de
profundidade. Entre assentos, espaço de
aproximadamente 150mm. Assentos estruturados
por polipropileno reforçado com 8mm de
espessura, formato anatômico, com espuma
injetada de 40mm de espessura e densidade de 55
e revestido em tecido ou couro ecológico de alta
resistência. Medidas aproximadas de cada
assento:460x460mm (lxP), unidos à estrutura por
meio de 04 (quatro) parafusos cabeça panela
fenda philips ZB 1/4x70mm. Encosto com estrutura
plástica injetada em polipropileno com fibra de
vidro e com porcas garra ¼” fixadas nos pontos de
montagem dos mecanismos e lâminas. Dimensões
aproximadas de cada encosto: 430mm de largura,
450mm de altura, com cantos arredondados e
espuma injetada com densidade de 33 e 45mm de
espessura com formato ergonômico levemente
adaptado ao corpo. Para acabamento o encosto
deverá receber uma carenagem plástica injetada
em polipropileno que é encaixada à estrutura,
dispensando o uso de parafusos e grampos.
Revestimento deve ser de Poliéster ou couro
ecológico e pode ser escolhido entre diversas
MARTFLEX /
cores. A lâmina que liga o assento ao encosto
N36LS107PT00
deve ser fabricada em chapa de aço de 4,75 mm
de espessura com vinco central para reforço e
fixar-se ao assento e encosto por parafusos
sextavados flangeados Ø1/4”. É unido à estrutura
por meio de 03 parafusos auto atarraxantes para
plástico com fenda Halen. Base do assento serão
fixadas por 04 (quatro) parafusos em 02 longarinas
de aço reforçado. Pés da longarina: 02 (dois) pés,
cada um, confeccionados em polipropileno
copolímero injetado e moldado com acabamento
texturizado divididos em duas partes, superior e
inferior,
independentes,
totalmente
em
polipropileno injetado, sem emendas, cada peça
contendo duas travessas (inferior e superior)
unidas por duas colunas em formado cilíndrico,
injetado sem emendas, para garantir maior
resistência. As partes deverão ser unidas por
meio de encaixes em dois tubos de aço de
Ø38.1x0.9mm formando um conjunto de grande
resistência. Todos os tubos de aço utilizados na
montagem desta longarina devem passar por um
processo de banhos decapantes e de fosfatização
e posterior pintura com tinta epóxi a pó, evitando
oxidação e com um ótimo acabamento superficial.
Todas as extremidades dos tubos devem receber
ponteiras plásticas para acabamento.
Cadeira
Fixa,
Material
Assento:
Compensado/Espuma Injetada, Material Encosto:
Compensado
(ou
material
similar)/Espuma
Injetada, Material Estrutura: Tubo Aço, Material
Revestimento Assento E Encosto: Tecido MARTIFLEX /
Polipropileno, Densidade Espuma Assento E
N3973PT00
Encosto: Média, Acabamento Estrutura: Cromado,
Tipo
Base:
Fixo,
Tipo
Encosto:
Fixo,
Características Adicionais: Sem Braço, Cor: Preta,
Tipo Pé:4 Pés

364039

UNID

04

730,00

2.920,00

475805

UNID

50

230,00

11.500,00
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Cadeira Sobre Longarina, Material Assento e
Encosto: Polipropileno, Cor: Cinza, Quantidade
Assentos:3 Un, Características Adicionais: Sem
Braço, Comprimento Longarina: Aproximadamente
FRISOKAR /
364039
1,65 Cm, Largura Longarina: Aproximadamente 63
ISO
Cm, Material Estrutura: Tubo Aço, Acabamento
Superficial Longarina: Pintura Eletrostática Em
Epóxi-Pó, Cor Longarina: Prata
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

UNID

10

490,00

4.900,00

38.570,00

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°13/2022, 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
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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. O (s) bem (ns) adquirido(s) deverá (ão) ser entregue(s) em um prazo de até 05 (cinco) dias
úteis, para os bens de consumo e de 20 (vinte) dias para os bens permanentes, contados a partir
emissão da autorização de fornecimento, no local indicado na Autorização de Fornecimento ou
quando for o caso no almoxarifado da Secretaria de Administração, em conformidade com as
especificações e quantidades descritas na respectiva autorização de fornecimento emitida.
4.2. Caso a entrega não ocorra no prazo estabelecido no Item 4.1, desde que devidamente
justificado o prazo de entrega dos bens, a critério da administração poderá ser prorrogado por uma
única vez.
4.3. Caso a CONTRATADA verifique a impossibilidade de cumprir com o prazo de entrega
estabelecido, deverá protocolar solicitação de prorrogação de prazo de entrega, da qual deverão
constar: motivo do não cumprimento do prazo, devidamente justificado, e o novo prazo previsto
para entrega.
4.4. A solicitação de prorrogação de prazo será analisada pelo CONTRATANTE na forma da lei e
de acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, informando-se a CONTRATADA
da decisão proferida.
4.5. Em caso de denegação da prorrogação do prazo de entrega, e caso não cumpra o prazo
inicial, a CONTRATADA deverá imediatamente entregar o objeto.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
5.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA, em
conformidade com Autorização de Fornecimento, sendo que o pagamento da Nota Fiscal fica
condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento dos bens permanentes e de consumo e
os procedimentos burocráticos;
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5.2. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas na
execução do contrato ou instrumento substitutivo nos termos da Lei 8.666/93, artigo 62 e parágrafo
4º;
5.3. Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e
quaisquer débitos de sua responsabilidade;
5.4. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.
5.5. Fornecer a qualquer tempo e com presteza, mediante solicitação da CONTRATADA,
informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos;
5.6. Fiscalizar rigorosamente, através de um representante da Administração a entrega dos bens
permanentes e de consumo, estabelecendo se estes obedecem às condições e especificações
mínimas exigidas.
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1. Cumprir fielmente, os compromissos avençados, de forma que o fornecimento seja realizado
com esmero, perfeição e solucionar os problemas que porventura venham a surgir;
6.2. Entregar com pontualidade os bens permanentes e de consumo solicitados, nos quantitativos
estipulados em cada solicitação, devendo os mesmos serem de boa qualidade, perfeita condições
físicas, embalados, obedecendo aos preços e marcas constantes em sua proposta de preço;
6.3. Comunicar imediatamente e por escrito ao CONTRATANTE, através da Fiscalização, qualquer
anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
6.4. Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos bens permanentes e de
consumo, objeto da aquisição, atendendo ainda, prontamente, as exigências da fiscalização;
6.5. Manter, durante a vigência da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação ou de qualificação exigidas pelo CONTRATANTE que possa
comprometer a continuidade do fornecimento, bem como substituir os documentos com prazo de
validade expirado;
6.6. O acondicionamento e transporte dos bens responsabilizando-se pelas deteriorações ocorridas
decorrentes de más condições de acondicionamento ou transporte dos mesmos;
6.7. Trocar às suas expensas, todos os bens permanentes e de consumo comprovadamente
entregues de forma inadequada, a critério da fiscalização do CONTRATANTE;
6.8. Suportar todas as despesas com deslocamento, encargos fiscais, previdenciários e
trabalhistas, além de quaisquer outras que se fizerem necessários ao cumprimento do
fornecimento;
6.9. Assumir a responsabilidade, presente e futura, de qualquer compromisso ou ônus decorrentes
do inadimplemento relativos as obrigações aqui assumidas, ficando essas ao seu encargo,
exclusivamente, em qualquer momento que vierem a ocorrer.
6.10. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrente de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento.
6.11. A CONTRATADA ficará obrigado a atender a todos os pedidos de entrega efetuados pelo
CONTRATANTE, respeitados os quantitativos solicitados.
6.12. Responsabilizar-se, integralmente, pela entrega do objeto adquirido, conforme legislação
vigente e submeter-se à fiscalização da Secretaria, que acompanhará o fornecimento
CLÁUSULA VII – DA FISCALIZAÇÃO
7.1. A fiscalização de todas as fases do fornecimento será feita pelo CONTRATANTE, por
intermédio DO RESPONSÁVEL designado gestor/fiscal do contrato, através de Portaria, indicado
pelo Secretário Municipal de Administração, nos termos do Artigo 67 da Lei n° 8.666/93, com
autoridade para exercer em nome do CONTRATANTE toda e qualquer ação de orientação geral,
controle e fiscalização, obrigando-se a CONTRATADA a facilitar, de modo amplo e completo, a
ação do fiscal.
7.2. A fiscalização será exercida no interesse do CONTRATANTE e não exclui e 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.
7.3. A Fiscalização poderá determinar, a ônus da CONTRATADA, a substituição dos bens
permanentes e de consumo, julgados deficientes ou não-conformes com as especificações
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definidas, cabendo a CONTRATADA, providenciar a troca dos mesmos no prazo máximo definido
pela fiscalização, sem direito à extensão do prazo final de fornecimento.
7.4. Caso o Secretário Municipal não designe nenhum servidor para acompanhar o fornecimento e
fiscalização, o mesmo assumirá tal responsabilidade.
7.5. O CONTRATANTE, através do fiscal do contrato comunicará a CONTRATADA por escrito, as
deficiências porventura verificadas no fornecimento, para imediata correção.
7.6. O Gestor/Fiscal do Contrato indicado anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com o fornecimento, ora CONTRATADO, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados.
7.7. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.
7.8. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor/Fiscal do Contrato
deverão ser solicitadas ao Secretário Municipal Requisitante, em tempo hábil, para a adoção das
medidas convenientes.
CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES
8.1. Independente de outras sanções legais cabíveis, o CONTRATANTE poderá aplicar
cominações a CONTRATADA, em caso de descumprimento das condições previstas para a
contratação, de acordo com a previsão do artigo 7º da Lei 10.520/2002 (se for o caso) e de
conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993.
8.2. Garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, a CONTRATADA, sem prejuízo das
demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido
de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, nos casos de:
a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação no ato da assinatura do contrato
ou ata de registro de preços, quando for o caso;
b) apresentação de documentação falsa para participação no certame;
c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;
e) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
f) comportamento inidôneo;
g) cometimento de fraude fiscal;
h) fraudar ou falhar a aquisição.
8.3. A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o
fornecimento, sujeitando-se às penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, a
saber:
a) Advertência, nos casos de pequenos descumprimentos durante a execução, que não gerem
prejuízo para o CONTRATANTE;
b) Multa de 0,2% (dois décimos por cento) incidente sobre o valor global do fornecimento, por dia,
até o trigésimo dia de atraso, se os fornecimentos não forem realizados quando a CONTRATADA,
sem justa causa, deixar de cumprir os prazos estabelecidos para a entrega;
c) Multa de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor global do fornecimento, nos casos em que a
CONTRATADA:
c.1) Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização;
c.2) Transferir ou ceder suas obrigações a terceiros;
c.3) Deixar de atender as determinações da fiscalização;
c.4) Cometer faltas reiteradas no fornecimento.
d) Multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor global do fornecimento, nos casos em que
a CONTRATADA:
d.1) Ocasionar, sem justa causa, o atraso superior a 30 (trinta) dias no fornecimento;
d.2) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, o fornecimento pactuado com a
CONTRATADA;
d.3) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que venha a causar danos ao CONTRATANTE ou
a terceiros, independentemente da obrigação da CONTRATADA de reparar os danos causados.
e) Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com o CONTRATANTE por um
período de até 2 (dois) anos, nos casos de recusa quanto ao fornecimento.
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f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos casos de
prática de atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da licitação ou contratação,
tais como conluio, fraude, adulteração de documentos ou emissão de declaração falsa.
8.4. Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei nº
8.666/1993;
8.5. As sanções administrativas somente serão aplicadas pelo CONTRATANTE após a devida
notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia;
8.6. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento,
onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção
administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
8.7. O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da
intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da
Lei nº 8.666/1993;
8.8. A aplicação da sanção de "declaração de inidoneidade" é de competência exclusiva da
autoridade competente do Município de Varzedo, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após
02 (dois) anos de sua aplicação.
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;

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
7

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MJNBNJIYN0NBNUZGMZMZME
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
9 de Setembro de 2022
61 - Ano XIV - Nº 2870

Varzedo

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO
GABINETE DO PREFEITO
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° 13/2022 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, 31 de agosto de 2022

MUNICÍPIO DE VARZEDO/BA
ARIECILIO BAHIA DA SILVA
Prefeito Municipal

MAGNUM SOUZA ALMEIDA
Órgão Gerenciador
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T2D IMPORT LTDA
Empresa Detentora da Ata

Testemunhas:

a)______________________________

b) __________________________

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
9

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MJNBNJIYN0NBNUZGMZMZME
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
9 de Setembro de 2022
63 - Ano XIV - Nº 2870

Varzedo

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO
GABINETE DO PREFEITO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 20.2022
O Município de Varzedo – BA, CNPJ: 13.460.266/0001-69, com endereço na Praça 08 de
Dezembro, s/nº - Centro – Varzedo/BA, CEP 44.565-00, doravante denominado MUNICÍPIO,
neste ato representado por seu Prefeito, Sr. ARIECILIO BAHIA DA SILVA, portador da carteira de
identidade RG n° 06.525.578-05-SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 640.585.815-49, brasileira,
residente e domiciliado à Rua Rua Jose Amorim, s/nº - Centro – Varzedo/BA, CEP 44.565-000,
nesta cidade, e o Fundo Municipal de Saúde – CNPJ: 11.734.374/0001-57, representado por Sr.
JOSUE BARRETO DE ALMEIDA JUNIOR - RG Nº 05655132-06-SSP/BA, CPF: 787.737.685-53,
e a empresa MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICA E HOSPITALAR DE HIGIENE E
TRANSPORTES LTDA, estabelecida na Rua da Bolívia, 223 – Quadra P Galpão 2 – Granjas
Rurais Presidente Vargas, CEP 41.230-195, Salvador/BA, CNPJ n° 96.827.563/0001-27,
doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, neste ato representada pelo Sr. IVAN
CORREIA DA SILVA, portador da carteira de identidade RG n° 02.124.402-25, inscrito no CPF
sob o n° 232.180.105-00, 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° 14/2022, para
REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo Administrativo Nº 165/2022, 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 seguintes preços, para futura e eventual
aquisição de materiais odontológicos, medicamentos e correlatos para suprir as necessidades do
Fundo Municipal de Saúde do Município.
GRUPO/LOTE I - ELENCO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS
ITEM

COD.

DESCRIÇÃO

UND.

QUANT.

MARCA

P.U. R$

P.
TOTAL
R$

BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA
20MG/ML 1ML INJ

F/A

800

Hypofarma

1,91

1.528,00

F/A

2.000

Uniao
quimica

2,94

5.880,00

F/A

2.000

Hypofarma

3,35

6.700,00

F/A

200

Uniao
quimica

2,53

506,00

F/A

1.000

Hypofarma

3,63

3.630,00

F/A

100

Blau

6,18

618,00

F/A

3.000

Hypofarma

1,58

4.740,00

F/A

4.000

Santisa

3,05

12.200,00

F/A
F/A
F/A

1.500
1.000
1.000

Hypofarma
Blau
Blau

2,01
4,10
6,38

3.015,00
4.100,00
6.380,00

F/A

1.000

farmace

1,00

1.000,00

F/A

1.000

Hipolabor

4,29

4.290,00

1

267282

2

268422 CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM

3

292427

4

272334

5

267282

6

442701

7

273137

8

268252

9
10
11

267666
270220
270219

12

267310

13

267768

DEXAMETASONA 4MG/ML INJ
FRASCO 2,5ML
DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA
50+50MG/ML IM
ESCOPOLAMINA+DIPIRONA
20MG/5ML+2,5MG/5ML 5ML INJ
CEFTRIAXONA SODICA 1G IM/IV PO
DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML
INJ
DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML
INJ
FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML INJ
HIDROCORTISONA 100MG PO INJ
HIDROCORTISONA 500MG PO INJ
METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML INJ
AMP
PROMETAZINA 50MG/2ML INJ

VALOR TOTAL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX R$

54.587,00

Cinquenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e sete reais.
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1.2 – As quantidades constantes nos Lotes, desta Ata de Registro de Preços poderão não ser
adquiridas pelo Município. Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada,
mediante emissão e 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, podendo o fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as necessidades do
Município e respeitada as quantidades mínimas 10% dos quantitativos.
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 – 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 através do Fundo
Municipal de Saúde não será obrigado à requisitar no todo os materiais odontológicos,
medicamentos ou correlatos licitados, referidos na Cláusula I, sem que, desse fato, caiba recurso
ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.
2.3 – Em cada fornecimento de materiais odontológicos, medicamentos ou correlatos decorrentes
desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do
Pregão para Registro de Preços n° 14-SRP/2022, 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 30 dias corridos, após
o prazo preestabelecido nesta Ata de Registro;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega dos materiais odontológicos,
medicamentos ou correlatos adjudicados, em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em
qualquer de suas etapas relativas ao fornecimento dos materiais odontológicos, medicamentos, ou
correlatos, 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 Registro de Preços.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente ao fornecimento dos
materiais odontológicos, medicamentos ou correlatos e conferência das quantidades solicitadas
pelo Município;
3.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Secretaria de Saúde do Município de
Varzedo, a nota fiscal de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do
Fundo Municipal de Saúde e conter o número do empenho correspondente.
3.3 – Além da nota fiscal, a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante a
validade do registro) os seguintes documentos:
a – 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;
b – 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;
c – 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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d – 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;
e - 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 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente
com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.5 – O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.6 – 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.
CLÁUSULA IV – DO FORNECIMENTODOS DOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS,
MEDICAMENTOS E DO PRAZO
4.1 – O prazo de entrega será de no máximo 05 (cinco) dias, a partir do recebimento da Nota de
Empenho e confirmação de pedido.
4.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos
medicamentos ou correlatos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos
medicamentos ou correlatos.
4.2.1 – A entrega será feita à Solicitante, nos endereços indicados nas ordens de fornecimentos
expedida pelo Município, a quem caberá conferi-lo e efetuar a verificação da conformidade do
mesmo com as exigências desta Ata de Registro e do Edital que a originou.
4.2 - Toda e qualquer entrega de medicamentos ou correlatos fora do estabelecido nesta Ata de
Registro será imediatamente notificada a Fornecedora que ficará obrigada a substituí-los, o que
fará prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo
aplicadas também, as sanções previstas nesta Ata de Registro.
4.3 – Caso os materiais odontológicos, medicamentos ou correlatos do objeto não esteja de
acordo com as especificações exigidas, a Diretoria Geral não o aceitará e lavrará termo
circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de
responsabilidade.
4.4 – Na hipótese da não aceitação dos materiais odontológicos, medicamentos ou correlatos, o
mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação da
não aceitação, para reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias.
4.5 – A Secretaria de Saúde terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência
do que foi entregue, lavrando o termo de recebimento ou notificando a DETENTORA DA ATA para
substituição dos materiais odontológicos, medicamentos ou correlatos entregue em desacordo
com as especificações.
4.6 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA
ATA pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em
parte, o objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
4.7 – O prazo de entrega previsto no item 4.1, poderá ser prorrogado, com as devidas justificativas
do fornecedor e aceite do Município.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
5.1 – DO MUNICÍPIO
5.1.1 – Acompanhar e fiscalizar a execução deste Termo, bem como atestar na Nota Fiscal a
efetiva execução do objeto;
5.1.2 – Vetar a entrega de qualquer material odontológico, medicamento ou correlato que
considerar incompatível com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA que
possa ser inadequado, nocivo ou prejudicial à saúde dos pacientes;
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5.1.3 – Designar servidor ou Comissão para proceder aos recebimentos dos medicamentos ou
correlatos, ou rejeitá-los;
5.1.4 – Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste
termo;
5.1.5 – Receber os medicamentos ou correlatos no prazo e condições estabelecidas neste Termo
de Referência;
5.1.6 – Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, nos
termos da proposta apresentada e de acordo com as cláusulas contratuais;
5.1.7 – Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos solicitados, pela CONTRATADA, e
necessários ao bom andamento do fornecimento;
5.1.8 – Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com os preços aqueles
praticados no mercado pelas demais fornecedores dos medicamentos ou correlatos deste Termo,
de forma a garantir que continuem a ser os mais vantajosos para o Município;
5.1.9 – Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre toda e qualquer irregularidade constatada na
execução deste Termo ou do futuro contrato, fixando prazo para sua correção;
5.2 – DA FORNECEDORA
5.2.1 – Entregar os materiais odontológicos, medicamentos ou correlatos, na quantidade,
qualidade, local e prazos especificados neste instrumento;
5.2.2 – Entregar os materiais odontológicos, medicamentos ou correlatos dentro das
especificações estabelecidas, em embalagens originais e invioláveis, responsabilizando-se pela
troca, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, dos itens que, porventura, estejam fora das
especificações e/ou do prazo de validade ou com embalagem danificada, independentemente do
motivo alegado, e às suas expensas;
5.2.3 – A inobservância ao disposto no subitem 8.2, implicará o não pagamento do valor devido à
Contratada, até que haja a necessária regularização;
5.2.4 – Entregar os materiais odontológicos, medicamentos ou correlatos sem qualquer ônus para
o CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais
como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;
5.2.5 – Manter em estoque um mínimo de materiais odontológicos, medicamentos ou correlatos
necessários à execução do objeto desta Ata;
5.2.6 – Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a
impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências
cabíveis;
5.2.7 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas
expensas, os medicamentos ou correlatos objeto deste Termo em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de medicamentos ou
correlatos inadequados ou desconformes com as especificações;
5.2.8 – Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à
CONTRATANTE ou terceiros;
5.2.9 – Manter durante toda o fornecimento do objeto, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de Regularidade Fiscal e Trabalhista;
5.2.10 – Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade dos medicamentos ou
correlatos, reservando à Contratante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões
especificados;
5.2.11 – Emitir fatura no valor pactuado e condições do futuro Contrato, apresentando-a ao
Contratante para ateste e pagamento;
5.2.12 – Observar as demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei 8.666/93 e demais
legislações correlatas.
5.2.13 – Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento do objeto desta Ata de
Registro, sem anuência da contratante;
CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
6.1 – As aquisições decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizadas pela
emissão e retirados da Nota de Empenho pela detentora.
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6.2 – A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os
pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver
prevista para data posterior à do seu vencimento.
6.3 – Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual
deverá ser feita através de Nota de Empenho.
6.4 - Todo e qualquer fornecimento fora do estabelecido nesta Ata de Registro, será
imediatamente notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os
medicamentos ou correlatos, o que fará(ão) prontamente, de forma imediata, ficando entendido
que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também às sanções
cabíveis.
6.5 - Os medicamentos ou correlatos objeto desta Ata será recebido e fiscalizado por servidor da
Secretaria de Saúde, devidamente designado para este fim, consoante o disposto no artigo 73,
inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal
nº. 8.883/94 e seguintes, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES
7.1 – Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de
Promitente Fornecedor, as licitantes, conforme a infração, respeitando-se a ampla defesas e o
contraditório, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
7.1.1 – Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e
contratar com o Município pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
7.1.2 – Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de
licitar e contratar com o Município pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor estimado
da contratação;
7.1.3 - Executar o Registro de Preços com irregularidades, passíveis de correção durante o
fornecimento e sem prejuízo ao resultado: advertência;
7.1.4 - Executar a 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
atualizado dos preços registrados;
7.1.5 - Inexecução parcial do Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar com o
Município o pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não
adimplido da Ata de Registro de Preços;
7.1.6 - Inexecução total da Ata de Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar
com o Município pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do Registro de
Preços;
7.1.7 - Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com o Município pelo
prazo de 05 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do Registro de Preços.
7.1.8 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1 – Os preços que vierem a constar da Ordem 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.
8.2 – 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.
8.3 – O Município 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.
8.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
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CLÁUSULA IX - DA FISCALIZAÇÃO
9.1 – A execução desta Ata será acompanhada e fiscalizada por representante do
CONTRATANTE especialmente designados pelo ordenador de despesa da Secretaria Municipal
de Saúde do Município;
9.2 – Os atestes referentes à execução desta Ata deverão ser realizados pelo fiscal do contrato a
que se refere o item anterior e por outro servidor da mesma pasta, também designado por Portaria
do respectivo titular;
9.3 – Compete ao Fiscal anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução desta Ata, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados;
9.4 – A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o
Art. 70 da Lei nº 8.666/93;
9.5 – Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, omisso ou duvidoso não previsto no presente processo administrativo e tudo o mais que
se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o Município ou para o
Município consorciado ou modificação da contratação;
9.6 – As decisões que ultrapassam a competência do fiscal deverão ser solicitadas formalmente
pela CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele,
em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
CLÁUSULA X – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1 – A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da
contratação, observadas a ampla defesa e o contraditório, estarão sujeitas às seguintes
penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida para o certame: 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 pregão: 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 (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 da
contratação;
d) executar esta Ata com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem
prejuízo ao resultado: advertência;
e) executar esta Ata 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 atualizado desta Ata;
f) inexecução parcial desta Ata: 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;
g) inexecução total desta Ata: 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;
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.
10.2 – As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
10.3 – 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.
10.4 – As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas ou
penais, previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, com as alterações nela introduzidas, pela Lei
Federal n.º 8.883/94.
CLÁUSULA XI – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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11.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pelo
Município, quando:
11.1.1 – A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
11.1.2 – A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e o Município
não aceitar sua justificativa;
11.1.3 – A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de
preços, a critério do Município; observada a legislação em vigor;
11.1.4 – Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de
registro de preços, se assim for decidido pelo Município, com observância das disposições legais;
11.1.5 – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a
detentora não acatar a revisão dos mesmos;
11.1.6 – Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pelo Município.
11.2 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será
feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo
administrativo da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou
inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do
Município, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir
da última publicação.
11.3 – Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do Município, quando
comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei
Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94.
11.3.1 – A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser
formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada ao Município a aplicação das
penalidades previstas na Cláusula X, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA XII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
12.1 – Os preços que vierem a constar da Ordem 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.
12.2 – 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.
12.3 – O Município 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.
12.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA XIII – DAS UNIDADES REQUISITANTES
13.1 – Os materiais penso, médicos e hospitalares, objeto desta Ata de Registro de Preços poderá
ser requisitado por qualquer integrante do Processo, ou por outros Municípios que não
participaram do Processo, através do órgão Gerenciador que adotará as medidas para
formalização do Termo de Adesão.
13.2 – As Adesões não poderão ser superiores a 100% (cem por cento) do total de cada lote
registrado.
13.2.1 – Cada Carona só poderá utilizar até 50% (cinquenta por cento) de total de cada lote.
CLAUSULA XIV – DAS COMUNICAÇÕES
14.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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15.1 – Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico - SRP n° 14/2022 e proposta da empresa,
classificada em 1° lugar no certame supranumerado ou remanescente de negociações em virtude
de convocações dos vencedores melhores posicionados.
15.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela
Lei Federal n° 8.883/94, pelas Resoluções no que não colidir com a primeira e nas demais normas
aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XVI – DO FORO
16.1 – As partes elegem o foro da Comarca de Santo Antônio de Jesus – BA, 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 agosto de 2022.

MUNICÍPIO DE VARZEDO-BAHIA
ARIECILIO BAHIA DA SILVA
Prefeito

MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICA E HOSPITALAR DE HIGIENE E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 96.827.563/0001-27
IVAN CORREIA DA SILVA
Representante

JOSUE BARRETO DE ALMEIDA JUNIOR
Fundo Municipal de Saúde
Gestor

MAGNUN SOUZA ALMEIDA
Gerenciador da Ata de Registro de Preços

Testemunhas:
1) ________________________________
CPF:

2) ________________________________
CPF:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21.2022
O Município de Varzedo – BA, CNPJ: 13.460.266/0001-69, com endereço na Praça 08 de Dezembro, s/nº Centro – Varzedo/BA, CEP 44.565-000, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado por
seu Prefeito, Sr. ARIECILIO BAHIA DA SILVA, portador da carteira de identidade RG n° 06.525.578-05SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 640.585.815-49, brasileira, residente e domiciliado à Rua Jose Amorim,
s/nº - Centro – Varzedo/BA, CEP 44.565-000, nesta cidade, e o Fundo Municipal de Saúde – CNPJ
11.734.374/0001-57, representado por JOSUE BARRETO DE ALMEIDA JUNIOR - RG Nº 05655132-06SSP/BA, CPF: 787.737.685-53, e a empresa PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA, estabelecida na V Urbana, s/nº, Galpão 08, Cia Sul,
Simões Filho/BA, CEP: 43.700-000, CNPJ n° 33.961.969/0001-88, doravante denominada PROMITENTE
FORNECEDORA, neste ato representada pelo Sr. UERIC SANTOS DE JESUS, portador da carteira de
identidade RG n° 10053673671, inscrito no CPF sob o n° 029.231.83-92 , 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°
14/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo Administrativo Nº 165/2022, 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 seguintes preços, para futura e eventual aquisição de
materiais odontológicos, medicamentos e correlatos para suprir as necessidades do Fundo Municipal de
Saúde do Município.

ITEM
14

15

16

17

18

19

20

GRUPO/LOTE II - MATERIAIS
ODONTOLÓGICOS DIVERSOS
DESCRIÇÃO
ABRIDOR DE BOCA, USO
ODONTOLÓGICO,
EM
BORRACHA
COLORIDA,
TAMANHO P E G.
ABAIXADOR DE LINGUA, DE
MADEIRA. PACOTE COM 100
UNIDADES
ADAPTADORDE BROCAS DE
ALTA ROTAÇÃO PARA BAIXA
ROTAÇÃO,
USO
ODONTOLÓGICO,
METÁLICO.
AGENTE
DE
UNIÃO,
MULTIUSO
SEM
FLÚOR,
FOTOPOLIMERIZÁVEL,
MONOCOMPONENTE PARA
ESMALTE E
DENTINA,
AMBAV 2.1, 01 FRASCO
PRIME BOND 2.1 COM 04ML
AGENTE
HEMOSTATICO,
USO ODONTOLÓGICO, EM
FRASCO DE LIQUIDO COM
10 ML
ÁGUA
DESTILADA
PARA
AUTOCLAVE 5 LITROS
AGULHA GENGIVAL CURTA,
TAMANHO 30 G CAIXA COM
100
UNIDADES,
DESCARTÁVEL, EM AÇO
INOXIDÁVEL,

UF

QTD

VL. UNT

VL. TOTAL

MARCA

UND

100

R$

4,13

R$

413,00

PREVEN

PACOTE

100

R$

3,62

R$

362,00

THEOTO

UND

30

R$

7,39

R$

221,70

PREVEN

FRASCO

100

R$

7,05

R$

705,00

MAQUIRA

FRASCO

50

R$

17,46

R$

873,00

MAQUIRA

FRASCO

300

R$

13,56

R$

4.068,00

ISOCHEN

CAIXA

300

R$

39,11

R$

11.733,00

PROCARE
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ESTERILIZADAS
EMBALADAS
INDIVIDUALMENTE.
COM 100 UNIDADES

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

E
CAIXA

AGULHA GENGIVAL LONGA,
TAMANHO 27 G CAIXA COM
100
UNIDADES,
DESCARTÁVEL, EM AÇO
INOXIDÁVEL,
ESTERILIZADAS
E
EMBALADAS
INDIVIDUALMENTE.
CAIXA
COM 100 UNIDADES
ANESTÉSICO
INJETÁVEL
LOCAL, MEPIVACAÍNA 3%,
SEM VASOCONSTRITOR
ANESTÉSICO
INJETÁVEL
LOCAL, LIDOCAINA 2%, SEM
VASOCONSTRITOR
ANESTÉSICO INJETÁVEL
LOCAL, À BASE DE
CLORIDRATO
DE.PRILOCAÍNA E
PELIPRESSINA 1: 100.000,
SOLUÇÃO INJETÁVEL
ANESTÉSICO
INJETÁVEL
LOCAL,
À
BASE
DE
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA
COM ADRENALINA 1:100.000,
SOLUÇÃO INJETÁVEL
ANESTÉSICO
INJETÁVEL
LOCAL,
À
BASE
DE
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA
E FENILEFRINA 1: 100.000,
SOLUÇÃO INJETÁVEL
ANESTÉSICO
INJETÁVEL
LOCAL, ARTICAINA 4%COM
EPINEFRINA
1:100.000.
EMBALAGEM COM 1,8ML
CADA. (TUBETE DE VIDRO).
ANESTÉSICO TÓPICO GEL, À
BASE DE BENZOCAÍNA 20%,
EM EMBALAGEM DE 12G,
SABOR TUTTI-FRUTTI
ARCO PARA ISOLAMENTO,
OSTBY,
DOBRAVEL,
AUTOCLAVAVEL.
BABADOR
USO
ODONTOLOGICO, EM PAPEL
COM FRISA HORIZONTAIS
QUE
PERMITE
A
DISTRIBUICAO
UNIFORME
DOS
LIQUIDOS
ABSORVIDOS,
IMPERMEAVEL,
DESCARTAVEL, DIMENSOES
33 X 48 CM. EMBALAGEM
COM 100 UNIDADES
BABADOR PLASTICO, USO
ODONTOLÓGICO,
DE

CAIXA

100

R$

39,65

R$

3.965,00

PROCARE

UND

250

R$

3,73

R$

932,50

DLA

UND

250

R$

3,54

R$

885,00

CRISTALIA

UND

5.000

R$

2,63

R$

13.150,00

DFL

UND

5.000

R$

2,27

R$

11.350,00

DFL

UND

1000

R$

1,41

R$

1.410,00

SS WHITE

UND

1000

R$

3,16

R$

3.160,00

DFL

UND

350

R$

7,20

R$

2.520,00

DFL

UND

45

R$

9,41

R$

423,45

PACOTE

500

R$

14,54

R$

7.270,00

BIODINAMICA

UND

100

R$

12,82

R$

1.282,00

ION

MAQUIRA
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AMARRAR,
50X60 CM.

32

33

DIMENSÕES

BICARBONATO DE SÓDIO,
PÓ
ULTRAFINO,
USO
ODONTOLÓGICO,
PACOTE
COM 40G.
BRANCO
DE
ESPANHA,
PARA
POLIMENTO
DE
PEÇAS
PROTÉTICAS,
PACOTES DE 500GR

UND

100

R$

2,49

R$

249,00

MAQUIRA

PACOTE

50

R$

14,92

R$

746,00

QUIMIDROL

R$

65.718,65

TOTAL
VALOR
TOTAL
DO
LOTE:SESSENTA E CINCO
MIL E SETECENTOS E
DEZOITO
REAIS
E
SESSENTA
E
CINCO
CENTAVOS

ITEM
34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

GRUPO/LOTE III - MATERIAIS
ODONTOLÓGICOS DIVERSOS
DESCRIÇÃO
BROCA CIRURGICA, USO
ODONTOLÓGICO CARBIDEN° 702.
BROCA CIRURGICA, USO
ODONTOLÓGICO CARBIDEN° 702. HL
BROCA CIRURGICA, USO
ODONTOLÓGICO CARBIDEN° 703.
BROCA CIRURGICA, USO
ODONTOLÓGICO CARBIDEN° 701.
BROCA DE ALTA ROTAÇÃO,
HASTE CURTA, CARBIDE,
ESFÉRICA, Nº 02.
BROCA DE ALTA ROTAÇÃO,
HASTE CURTA, CARBIDE,
ESFÉRICA, Nº 03.
BROCA DE ALTA ROTAÇÃO,
HASTE CURTA, CARBIDE,
ESFÉRICA, Nº 05.
BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO,
DIAMANTADA, NÚMERO 1012
(HASTE CURTA).
BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO,
DIAMANTADA, NÚMERO 1013
(HASTE CURTA).
BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO,
DIAMANTADA, NÚMERO 1014
(HASTE CURTA).
BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO,
DIAMANTADA, NÚMERO 1016
(HASTE CURTA).

UF

QTD

VL. UNT

VL. TOTAL

MARCA

UND

200

R$ 6,35

R$

1.270,00

MICRODONT

UND

400

R$ 6,67

R$

2.668,00

MICRODONT

UND

200

R$ 6,83

R$

1.366,00

MICRODONT

UND

400

R$ 6,74

R$

2.696,00

MICRODONT

UND

500

R$ 5,05

R$

2.525,00

MICRODONT

UND

500

R$ 7,60

R$

3.800,00

MICRODONT

UND

500

R$ 8,42

R$

4.210,00

MICRODONT

UND

500

R$ 1,88

R$

940,00

MICRODONT

UND

800

R$ 2,96

R$

2.368,00

MICRODONT

UND

800

R$ 3,03

R$

2.424,00

MICRODONT

UND

800

R$ 3,04

R$

2.432,00

MICRODONT
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45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

BROCA,
USO
ODONTOLÓGICO,
SHOFU,
ESFÉRICA, ALTA ROTAÇÃO.
EMBALAGEM
INDIVIDUAL
COM
DADOS
DE
IDENTIFICAÇÃO
DO
PRODUTO E MARCA DO
FABRICANTE.
KIT, PARA BROCAS DE
POLIMENTO RESINA SERIE
DOURADA F.
KIT
DE
PONTAS
DE
SILICONE PARA POLIMENTO
DE AMALGAMA CONTENDO 6
PEÇA
BROCAS CARBIDE Nº 701
(COM FISSURA) PARA PEÇA
DE MÃO RETA.
BROCAS CARBIDE Nº 702
(COM FISSURA) PARA PEÇA
DE MÃO RETA
BROCAS
CARBIDE
ESFÉRICAS Nº. 6 PARA PEÇA
DE MÃO RETA
BROCAS
CARBIDE
ESFÉRICAS Nº. 8 PARA PEÇA
DE MÃO RETA
BROCAS
CARBIDE
ESFÉRICAS Nº 2 PARA AR
(ALTA ROTAÇÃO) C/ HASTE
LONGA
BROCAS
CARBIDE
ESFÉRICAS Nº 6 PARA AR
(ALTA ROTAÇÃO) C/ HASTE
LONGA
BROCAS
ZECKRIA
CIRÚRGICAS
(ALTA
ROTAÇÃO)
BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO
DIAMANTADAS NÚMEROS
1090G
BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO
DIAMANTADAS NÚMEROS
2067;
BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO
DIAMANTADAS NÚMEROS
3101.
BROCA
MULTILAMINADA
'OVAL' 12 LÂMINAS -ALTA
ROTAÇÃO
BROCA
MULTILAMINADA
'OVAL' 30 LÂMINAS -ALTA
ROTAÇÃO
BROCA DE TUNGSTÊNIO
(PERIFORME GRANDE) - 251
CRUZADO STANDARD - COR
AZUL, CORTE 10
BROCA DE TUNGSTÊNIO
(PERIFORME GRANDE) - 79
CORTE
CRUZADO
STANDARD - COR AZUL,

UND

400

R$ 6,77

R$

2.708,00

MICRODONT

KIT

200

R$ 72,28

R$

14.456,00

MICRODONT

KIT

100

R$ 30,53

R$

3.053,00

MICRODONT

UND

100

R$ 8,74

R$

874,00

KG

UND

100

R$ 9,17

R$

917,00

KG

UND

100

R$ 9,11

R$

911,00

KG

UND

100

R$ 6,30

R$

630,00

KG

UND

400

R$ 10,34

R$

4.136,00

MICRODONT

UND

400

R$ 9,81

R$

3.924,00

MICRODONT

UND

400

R$ 13,41

R$

5.364,00

MICRODONT

UND

200

R$ 4,26

R$

852,00

KG

UND

200

R$ 1,88

R$

376,00

MICRODONT

UND

200

R$ 3,37

R$

674,00

MICRODONT

UND

300

R$ 12,36

R$

3.708,00

MICRODONT

UND

300

R$ 14,60

R$

4.380,00

MICRODONT

UND

30

R$ 83,20

R$

2.496,00

AMERICAN BURS

UND

30

R$ 66,97

R$

2.009,10

MICRODONT
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CORTE 10

TOTAL

R$

78.167,10

VALOR TOTAL DO LOTE:
SETENTA E OITO MIL E
CENTO E SESSENTA E SETE
REAIS E DEZ CENTAVOS

ITEM
62

63

64

65

66

GRUPO/LOTE IV - MATERIAIS
ODONTOLÓGICOS DIVERSOS
DESCRIÇÃO
CARIOSTÁTICO, EM FRASCO
DE 5 ML.
CIMENTO IONOMERO DE
VIDRO PARA RESTAURAÇÃO
(AUTOPOLIMERIZÁVEL). COR
A2 E A3. ESTOJO
CONTENDO 1FRASCO DE PÓ
(15G), 1 FRASCO DE LÍQUIDO
(10ML), 1 MEDIDOR DE PÓ, 1
CONJUNTO DOSADOR,
UNIDADE APRESENTADA
ESTOJO
CIMENTO CIRURGICO
PASTA-PASTA SEM
EUGENOL CIMENTO
CIRÚRGICO APRESENTADO
SOBRE A FORMA DE DUAS
PASTAS E INDICADO PARA
USO DE CIRURGIAS
PERIODONTAIS,
APRESENTAÇÃO CX. COM
50G DE BASE/ 90G DE
ACELERADOR.
CIMENTO FORRADOR A
BASE DE HIDRÓXIDO DE
CÁLCIO, PARA FORRAÇÃO
DE CAVIDADES, PROTEÇÃO
TECIDOS PULPARES,
COMPOSTO DE PASTA BASE
(13G) +PASTA
CATALIZADORA
(11G)+BLOCO
GASE, COMPRESSAS NÃO
ESTÉREIS
CONFECCIONADAS EM
TECIDO DO MAIS PURO
ALGODÃO, ALTAMENTE
ABSORVENTE, MACIO E
ISENTO DE IMPUREZAS.
NUMERO DE FIOS: 11
FIOS/CM², MEDINDO 7,5 X
7,5CM. POSSUI 5 DOBRAS E
8 CAMADAS. PACOTE COM
10 UNIDADES

UF

QTD

VL. UNT

VL. TOTAL

MARCA

FRASCO

60

R$ 17,81

R$

1.068,60

IODONTOSUL

UND

100

R$ 19,02

R$

1.902,00

FGM

UND

25

R$ 79,95

R$

1.998,75

MAQUIRA

UND

80

R$ 22,73

R$

1.818,40

MAQUIRA

PACOTE

500

R$ 0,74

R$

370,00

ECOMAX
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67

68
69
70

CUNHA DE MADEIRA, PARA
TRAVAMENTO DAS
MATRIZES, ANATÔMICA,
DESCARTÁVEL, CAIXA COM
100 UNIDADES, COLORIDAS.
DISCO DE AÇO REGULAR,
PARA PEÇA RETA
EDTA LIQUIDO, 20 ML
ESCOVA DE ROBBINSON,
USO ODONTOLÓGICO, PARA
PROFILAXIA EM BAIXA
ROTAÇÃO.

CAIXA

50

R$ 12,18

R$

609,00

IODONTOSUL

UND

100

R$ 21,33

R$

2.133,00

MICRODONT

FRASCO

50

R$ 6,28

R$

314,00

IODONTOSUL

UND

500

R$ 1,61

R$

805,00

PREVEN

71

ESCOVA DENTAL ADULTO

UND

7.900

R$ 1,19

R$

9.401,00

MEDFIO

72

ESCOVA DENTAL INFANTIL
ESPONJA HEMOSTÁTICA DE
COLÁGENO HIDROLISADO,
USO ODONTOLÓGICO, 1X1
CM ESTERILIZADAS
INDIVIDUALMENTE, CAIXA
COM 10 UNIDADES.
FILME RADIOGRÁFICO,
PELÍCULA PARA TOMADA
RADIOGRÁFICA
ODONTOLÓGICA 3X4,
EMBALAGEM COM 150
UNIDADES.
FILME RADIOFRAFICO,
PELÍCULA PARA TOMADA
RADIOGRÁFICA
ODONTOLÓGICA INFANTIL,
EMBALAGEM COM 100
UNIDADES.
FIO DE SUTURA DE NYLON,
Nº 4.0, USO
ODONTOLÓGICO,
EMBALADOS E
ESTERILIZADOS
INDIVIDUALMENTE.
FIO DE SUTURA DE SEDA, Nº
4.0, USO ODONTOLÓGICO,
EMBALADOS E
ESTERILIZADOS
INDIVIDUALMENTE.
FIO DE SUTURA DE SEDA, Nº
3.0, USO ODONTOLÓGICO,
EMBALADOS E
ESTERILIZADOS
INDIVIDUALMENTE.
CAIXA DE FIO DE SUTURA
DE NYLON Nº 5.0, AGULHA
DE 1/2CIRC. E 1,5 CM DE
COMP.
CAIXA DE FIO DE SUTURA
DE NYLON Nº 6.0, AGULHA
DE 1/2CIRC. E 1,5 CM DE
COMP.
FIOS DE SUTURA VICRYL
5.0.
FIOS DE SUTURA VICRYL
6.0.

UND

7.900

R$ 1,20

R$

9.480,00

MEDFIO

CAIXA

100

R$ 43,10

R$

4.310,00

MAQUIRA

CAIXA

100

R$ 174,90

R$

17.490,00

AGFA

CAIXA

50

R$ 224,84

R$

11.242,00

CARESTREAM

UND

5.000

R$ 1,52

R$

7.600,00

BIOLINE

UND

1.000

R$ 2,73

R$

2.730,00

BIOLINE

UND

1.000

R$ 3,36

R$

3.360,00

BIOLINE

UND

200

R$ 8,66

R$

1.732,00

BIOLINE

UND

180

R$ 2,22

R$

399,60

BIOLINE

UND

60

R$ 24,95

R$

1.497,00

BIOLINE

UND

60

R$ 30,30

R$

1.818,00

BIOLINE

73

74

75

76

77

78

79

80

81
82
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83

84

85

86

87

88

89

90

91
92

FIO RETRATOR
FIO DENTAL, PARA
REMOÇÃO DE PLACA
BACTERIANA
INTERPROXIMAL,
CONFECCIONADO EM
NYLON RESISTENTE,
LUBRIFICADO COM CERA
NATURAL, LIVRE DE
IMPUREZAS, EMBALAGEM
COM CORTADOR METÁLICO
EM AÇO INOXIDÁVEL, QUE
CORTE O FIO SEM DESFIÁLO, EMBALADO EM ESTOJO
INDIVIDUAL DE
POLIPROPILENO, COM 500
METROS.
FITA MATRIZ DE AÇO, 05 MM,
ROLO COM 5 METROS, USO
ODONTOLÓGICO.
FITA MATRIZ DE AÇO, 07 MM,
ROLO COM 5 METROS, USO
ODONTOLÓGICO.
FITA PARA AUTOCLAVE, É
CONFECCIONADA COM
DORSO DE PAPEL CREPADO
À BASE DE CELULOSE.
RECEBE, EM UMA DE SUAS
FACES, MASSA ADESIVAÀ
BASE DE BORRACHA
NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO
E RESINAS E, NA OUTRA
FACE, UMA FINA CAMADA
IMPERMEABILIZANTE DE
RESINA ACRÍLICA. IDEAL
PARA O FECHAMENTO DE
PACOTES QUE SERÃO
ESTERILIZADOS EM
AUTOCLAVE, FUNCIONA
COMO INDICADORA DE
ESTERILIZAÇÃO, MUDAM
SUA COLORAÇÃO DE
BRANCO PARA PRETO.
FIXADOR E REVELADOR
PARA PROCESSAMENTO DE
FILME RADIOGRÁFICO, USO
ODONTOLÓGICO,
EMBALAGEM DE 475 ML.
FLUORETO DE SÓDIO A
0,05%, USO
ODONTOLÓGICO, LIQUIDO,
EMBALAGEM DE 1 LITRO.
FLUORETO DE SÓDIO GEL
ACIDULADO 1,23%,
FRASCOS DE 200 ML,
SABORES DIVERSOS.
FLUORETO DE SÓDIO GEL
NEUTRO FRASCOS DE 200
ML, SABORES DIVERSOS.
FORMOCRESOL, USO
ODONTOLÓGICO, EM

UND

60

R$ 18,88

R$

1.132,80

BIOLINE

ROLO

800

R$ 9,26

R$

7.408,00

MEDFIO

ROLO

100

R$ 1,43

R$

143,00

PREVEN

ROLO

100

R$ 1,93

R$

193,00

PREVEN

UND

500

R$ 1,19

R$

595,00

HOSPFLEX

FRASCO

200

R$ 11,19

R$

2.238,00

FRASCO

100

R$ 8,42

R$

842,00

IODONTOSUL

FRASCO

300

R$ 5,39

R$

1.617,00

IODONTOSUL

FRASCO

300

R$ 5,24

R$

1.572,00

IODONTOSUL

FRASCO

60

R$ 6,06

R$

363,60

DPC

MAQUIRA
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FRASCO DE 10 ML.
TOTAL

R$

98.182,75

VALOR TOTAL DO LOTE:
NOVENTA E OITO MIL E
CENTO E OITENTA E DOIS
REAIS E SETENTA E CINCO
CENTAVOS

ITEM

93

94

95
96

97

GRUPO/LOTE V - MATERIAIS
ODONTOLÓGICOS DIVERSOS
DESCRIÇÃO
UF
GEL USO ODONTOLOGICO,
DESSENSIBILIZANTE
DENTINARIO,
DE
BAIXA
VISCOSIDADE, A BASE DE
UND
NITRATO DE POTASSIO E
FLUORETO DE SODIO A 2%.
3 GRAMAS.
GEL CONDICIONADOR PARA
ESMALTE/DENTINA, ÁCIDO
ORTOFOSFÓRICO
37
%,
COM
2,5
ML SERINGA
ACONDICIONADO
EM
SERINGA
PLÁSTICA.
PACOTE COM 03.
GLUCONATO
DE
FRASCO
CLORHEXIDINA A 0,12%. 1L
GORRO,
DESCARTÁVEL
ACONDICINADO
EM PACOTE
PACOTES DE 100 UNIDADES.
LÂMINA
DE
BISTURÍ
DESCARTÁVEL Nº 15C, EM
AÇO INOXIDÁVEL ISENTA DE
REBARBAS E SINAIS DE
OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA,
PERFEITA ADAPTAÇÃO AO
CABO, COM PROTEÇÃO NA
LÂMINA,
ESTÉRIL,
EM
EMBALAGEM INDIVIDUAL EM
CAIXA
ALUMÍNIO
HERMETICAMENTE
FECHADO, COM DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO
DA
ESTERILIZAÇÃO
E
PRAZO DE VALIDADE, 100
UNID/ CAIXA

QTD

VL. UNT

VL. TOTAL

MARCA

60

R$

16,40

R$

984,00

FGM

300

R$

3,16

R$

948,00

FGM

200

R$

23,89

R$

4.778,00

REYMER

200

R$

10,30

R$

2.060,00

BELIFE

100

R$

34,83

R$

3.483,00

MEDLEVERSOHN
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98

99

100

101

102

103

104
105
106
107

108

109

LÂMINA
DE
BISTURÍ
DESCARTÁVEL Nº 12C, EM
AÇO INOXIDÁVEL ISENTA DE
REBARBAS E SINAIS DE
OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA,
PERFEITA ADAPTAÇÃO AO
CABO, COM PROTEÇÃO NA
LÂMINA,
ESTÉRIL,
EM
EMBALAGEM INDIVIDUAL EM
ALUMÍNIO
HERMETICAMENTE
FECHADO, COM DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO
DA
ESTERILIZAÇÃO
E
PRAZO DE VALIDADE, 100
UNID/ CAIXA
LENÇOL DE BORRACHA, 13,5
X
13,5
CM,
COM
26
UNIDADES, COR AZUL.
LIXA PARA ACABAMENTO E
POLIMENTO
DE
RESINA
COMPOSTA, EM TIRAS, COM
DUAS FACES ABRASIVAS,
GRANULAÇÃO
MÉDIA
E
FINA,
CAIXA
COM
150
UNIDADES.
LUVA DE PROCEDIMENTO,
CAIXA COM 100 UNIDADES
TAMANHO PP
LUVA DE PROCEDIMENTO,
CAIXA COM 100 UNIDADES
TAMANHO P
LUVA DE PROCEDIMENTO,
CAIXA COM 100 UNIDADES
TAMANHO M
LUVA DE PROCEDIMENTO,
CAIXA COM 100 UNIDADES
TAMANHO G
CAIXA DE LUVAS CIRÚRGICA
ESTÉRIL TAM. 7,0.
CAIXA DE LUVAS CIRÚRGICA
ESTÉRIL TAM. 6,0.
CAIXA DE LUVAS CIRÚRGICA
ESTÉRIL TAM 8,0.
LUBRIFICANTE EM SPRAY,
PARA
ALTA
E
BAIXA
ROTAÇÃO, COMPOSTO DE
ÓLEO MINERAL DE BAIXA
VISCOSIDADE,
INDICADO
PARA
LUBRIFICAÇÃO
E
PREVENÇÃO DE OXIDAÇÃO
EM
ROLAMENTOS
E
MANCAIS
DE
DESLIZAMENTO
DE
INSTRUMENTOS
ODONTOLÓGICOS, UNIDADE
APRESENTADA EM 200 ML.
MASCARA
DESCARTÁVEL,
TRIPLA,
COM
ELÁSTICO
ACONDICIONADA EM CAIXAS
DE 50 UNIDADES

CAIXA

100

R$

33,26

R$

3.326,00

MEDLEVERSOHN

CAIXA

100

R$

23,30

R$

2.330,00

MADEITEX

CAIXA

100

R$

7,60

R$

760,00

CAIXA

100

R$

21,90

R$

2.190,00

TALGE

CAIXA

300

R$

21,90

R$

6.570,00

TALGE

CAIXA

400

R$

21,90

R$

8.760,00

TALGE

CAIXA

250

R$

21,90

R$

5.475,00

TALGE

PAR

3.000

R$

1,70

R$

5.100,00

MEDIX

PAR

3.000

R$

1,67

R$

5.010,00

MEDIX

PAR

3.000

R$

1,83

R$

5.490,00

MEDIX

FRASCO

70

R$

21,72

R$

1.520,40

MAQUIRA

UND

2.000

R$

0,94

R$

1.880,00

TALGE

PREVEN
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110

111

112

113

MICROBRUSH,
USO
ODONTOLÓGICO,
EMBALAGEM
COM
100
UNIDADES,
TAMANHO
REGULAR.
PAPEL
CARBONO
PARA
ARTICULAÇÃO, EM DUPLA
FACE (AZUL E VERMELHO),
PACOTE COM 12 FOLHAS DE
25MM X 110MM. Extrafino
PAPEL GRAU CIRURGICO,
PARA ESTERILIZAÇÃO DE
INSTRUMENTAIS
ODONTOLÓGICOS
TAMANHO
200X100
MM,
BOBINA.
GRAU CIRÚRGICO - ROLO
PARA
ESTERILIZAÇÃO,
30CMX50M,
EMBALAGEM
TUBULAR
DE
FILME
COMPOSTO DE POLIÉSTER
E POLIPROPILENO SELADO
COM SOLDA TRIPLA EM
PAPEL GRAU CIRÚRGICO
70G/M2. O FILME POSSUI
ALTA COMPLEXIDADE QUE
PROPORCIONA A ABERTURA
DO
GRAU
CIRÚRGICO
PROCESSADO DE MANEIRA
ÍNTEGRA (SEM ROMPER
DURANTE A ABERTURA E
SEM
RESQUÍCIOS
DE
FIBRAS DE PAPEL). NO
PAPEL SÃO IMPRESSAS AS
TINTAS INDICATIVAS PARA
ESTERILIZAÇÃO EM VAPOR
OU GÁS ÓXIDO DE ETILENO
(ETO).
AS
TINTAS
UTILIZADAS SÃO À BASE DE
ÁGUA, CONFORME OMS E
POSSUEM NO MÍNIMO 1CM2
DE
ÁREA
IMPRESSA
CONFORME NORMA ABNT

CAIXA

200

R$

9,29

R$

1.858,00

PACOTE

150

R$

2,99

R$

448,50

ROLO

100

R$

63,52

R$

6.352,00

HOSPFLEX

ROLO

150

R$

59,48

R$

8.922,00

HOSPFLEX

R$

78.244,90

TOTAL

FGM

PREVEN

VALOR TOTAL DO LOTE:
SETENTA E OITO MIL E
DUZENTOS E QUARENTA E
QUATRO REAIS E NOVENTA
CENTAVOS

ITEM
114

GRUPO/LOTE VI - MATERIAIS
ODONTOLÓGICOS DIVERSOS
DESCRIÇÃO
UF
PASTA PROFILÁTICA, PARA
USO ODONTOLÓGICO,
BISNAGA
NEUTRA, COM FLÚOR, SEM
ÓLEO, BISNAGA COM 90G

QTD
150

VL. UNT
R$

4,33

VL. TOTAL
R$

649,50

MARCA
MAQUIRA
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115

116
117

118

119

120

121

122

PASTILHAS
EVIDENCIADORAS DE PLACA
BACTERIANA, USO
ODONTOLÓGICO, COM
CORANTES ALIMENTARES.,
EMBALADOS EM BLISTERS.
PASTA DENTAL 90G
PASTA DE POLIMENTO PARA
RESINA
PEDRA POMES, USO
ODONTOLÓGICO, PÓ
ABRASIVO, EXTRAFINO,
ESPECIAL PARA PROFILAXIA
ACONDICIONADO EM
PACOTES DE 1KG
PONTAS DE BORRACHA,
ABRASIVA, PARA
POLIMENTO E ACABAMENTO
DE RESINA COMPOSTA,
CONJUNTO COM 08OU 06
PEÇAS.
REMOVEDOR, USO
ODONTOLÓGICO DE
MANCHA DENTAL
EMBALAGEM FRASCO COM
30 ML COM DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DO
PRODUTO MARCA DO
FABRICANTE PRAZO DE
VALIDADE E REGISTRO NO
MINISTÉRIO DA SAÚDE
RESINA COMPOSTA
FOTOPOLIMERIZÁVEL,
APLICAÇÃO: USO
ODONTOLÓGICO - DENTES
ANTERIORES E
POSTERIORES,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: MICROHÍBRIDA
OU MICROPARTICULADA OU
NANOPARTICULA, COR: A1
DENTINA, FORMA DE
APRESENTAÇÃO: SERINGA
COM 4 G.
RESINA COMPOSTA
FOTOPOLIMERIZÁVEL,
APLICAÇÃO: USO
ODONTOLÓGICO - DENTES
ANTERIORES E
POSTERIORES,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: MICROHÍBRIDA
OU MICROPARTICULADA OU
NANOPARTICULA, COR: A1
ESMALTE, FORMA DE
APRESENTAÇÃO: SERINGA
COM 4 G.

UND

60

R$

7,28

R$

436,80

BIODINAMICA

BISNAGA

8.000

R$

1,15

R$

9.200,00

FREEDENT

BISNAGA

200

R$

16,38

R$

3.276,00

IODONTOSUL

FRASCO

100

R$

5,16

R$

516,00

KIT

200

R$

8,42

R$

1.684,00

MICRODONT

FRASCO

10

R$

19,00

R$

190,00

IODONTOSUL

UND

200

R$

33,00

R$

6.600,00

FGM

UND

200

R$

22,90

R$

4.580,00

FGM

PREVEN
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123

124

125

126

127

RESINA COMPOSTA
FOTOPOLIMERIZÁVEL,
APLICAÇÃO: USO
ODONTOLÓGICO - DENTES
ANTERIORES E
POSTERIORES,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: MICROHÍBRIDA
OU MICROPARTICULADA OU
NANOPARTICULA, COR: A2
ESMALTE, FORMA DE
APRESENTAÇÃO: SERINGA
COM 4 G.
RESINA COMPOSTA
FOTOPOLIMERIZÁVEL,
APLICAÇÃO: USO
ODONTOLÓGICO - DENTES
ANTERIORES E
POSTERIORES,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: MICROHÍBRIDA
OU MICROPARTICULADA OU
NANOPARTICULA, COR: A2
ESMALTE, FORMA DE
APRESENTAÇÃO: SERINGA
COM 4 G.
RESINA COMPOSTA
FOTOPOLIMERIZÁVEL,
APLICAÇÃO: USO
ODONTOLÓGICO - DENTES
ANTERIORES E
POSTERIORES,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: MICROHÍBRIDA
OU MICROPARTICULADA OU
NANOPARTICULA, COR: A3
DENTINA FORMA DE
APRESENTAÇÃO: SERINGA
COM 4 G.
RESINA COMPOSTA
FOTOPOLIMERIZÁVEL,
APLICAÇÃO: USO
ODONTOLÓGICO - DENTES
ANTERIORES E
POSTERIORES,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: MICROHÍBRIDA
OU MICROPARTICULADA OU
NANOPARTICULA, COR: A3
ESMALTE, FORMA DE
APRESENTAÇÃO: SERINGA
COM 4 G.
RESINA COMPOSTA
FOTOPOLIMERIZÁVEL,
APLICAÇÃO: USO
ODONTOLÓGICO - DENTES
ANTERIORES E
POSTERIORES,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: MICROHÍBRIDA
OU MICROPARTICULADA OU
NANOPARTICULA, COR: A3, 5

UND

100

R$

32,03

R$

3.203,00

FGM

UND

100

R$

19,70

R$

1.970,00

FGM

UND

100

R$

20,09

R$

2.009,00

FGM

UND

200

R$

13,54

R$

2.708,00

FGM

UND

200

R$

27,19

R$

5.438,00

FGM
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DENTINA, FORMA DE
APRESENTAÇÃO: SERINGA
COM 4 G.

128

129

130

131

RESINA COMPOSTA
FOTOPOLIMERIZÁVEL,
APLICAÇÃO: USO
ODONTOLÓGICO - DENTES
ANTERIORES E
POSTERIORES,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: MICROHÍBRIDA
OU MICROPARTICULADA OU
NANOPARTICULA, COR: A3, 5
ESMALTE, FORMA DE
APRESENTAÇÃO: SERINGA
COM 4 G.
RESINA COMPOSTA
FOTOPOLIMERIZÁVEL,
APLICAÇÃO: USO
ODONTOLÓGICO - DENTES
ANTERIORES E
POSTERIORES,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: MICROHÍBRIDA
OU MICROPARTICULADA OU
NANOPARTICULA, COR: B1
DENTINA, FORMA DE
APRESENTAÇÃO: SERINGA
COM 4 G.
RESINA COMPOSTA
FOTOPOLIMERIZÁVEL,
APLICAÇÃO: USO
ODONTOLÓGICO - DENTES
ANTERIORES E
POSTERIORES,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: MICROHÍBRIDA
OU MICROPARTICULADA OU
NANOPARTICULA, COR: B1
ESMALTE, FORMA DE
APRESENTAÇÃO: SERINGA
COM 4 G.
RESINA COMPOSTA
FOTOPOLIMERIZÁVEL,
APLICAÇÃO: USO
ODONTOLÓGICO - DENTES
ANTERIORES E
POSTERIORES,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: MICROHÍBRIDA
OU MICROPARTICULADA OU
NANOPARTICULA, COR: B2
DENTINA, FORMA DE
APRESENTAÇÃO: SERINGA
COM 4 G.

UND

200

R$

19,13

R$

3.826,00

FGM

UND

200

R$

21,86

R$

4.372,00

FGM

UND

200

R$

25,70

R$

5.140,00

FGM

UND

200

R$

26,60

R$

5.320,00

FGM
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132

133

134

RESINA COMPOSTA
FOTOPOLIMERIZÁVEL,
APLICAÇÃO: USO
ODONTOLÓGICO - DENTES
ANTERIORES E
POSTERIORES,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: MICROHÍBRIDA
OU MICROPARTICULADA OU
NANOPARTICULA, COR:
B2ESMALTE, FORMA DE
APRESENTAÇÃO: SERINGA
COM 4 G.
RESINA COMPOSTA
FOTOPOLIMERIZÁVEL,
APLICAÇÃO: USO
ODONTOLÓGICO - DENTES
ANTERIORES E
POSTERIORES,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: MICROHÍBRIDA
OU MICROPARTICULADA OU
NANOPARTICULA, COR: C2
DENTINA, FORMA DE
APRESENTAÇÃO: SERINGA
COM 4 G.
RESINA COMPOSTA
FOTOPOLIMERIZÁVEL,
APLICAÇÃO: USO
ODONTOLÓGICO - DENTES
ANTERIORES E
POSTERIORES,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: MICROHÍBRIDA
OU MICROPARTICULADA OU
NANOPARTICULA, COR: C2
ESMALTE, FORMA DE
APRESENTAÇÃO: SERINGA
COM 4 G.

UND

200

R$

41,66

R$

8.332,00

FGM

UND

200

R$

68,40

R$

13.680,00

FGM

UND

200

R$

81,25

R$

16.250,00

FGM

135

RESINA FLUÍDA (FLOW) A2

UND

200

R$

29,80

R$

5.960,00

MAQUIRA

136

RESINA FLUÍDA (FLOW) A3

UND

200

R$

15,53

R$

3.106,00

MAQUIRA

R$

108.446,30

TOTAL
VALOR TOTAL DA
PROPOSTA: CENTO E OITO
MIL E QUATROCENTOS E
QUARENTA E SEIS REAIS E
TRINTA CENTAVOS

ITEM

GRUPO/LOTE VII - MATERIAIS
ODONTOLÓGICOS DIVERSOS
DESCRIÇÃO

UF

QTD

VL. UNT

VL. TOTAL

MARCA
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137

138

139

140

141

142

143

144

145
146
147

148

RESTAURADOR UNIVERSAL
PARA DENTES ANTERIORES
E POSTERIORES, MATRIZ
ORGÂNICA, BIS-GMA, UDMA,
BIS-EMA, PARTE ORGÂNICA
ZIRCONI/SÍLICA COM 82%
EM PESO (60% EM VOLUME)
COM PARTÍCULAS DE 0,6
MICROMOS COM EFEITO
CAMALEÃO SERINGA DE 4
GRAMAS, DISPONÍVEIS EM
15 CORES
RESTAURADORES
PROVISÓRIO, A BASE DE
ÓXIDO DE ZINCO / SULFATO
DE ZINCO, DESTINADO PARA
APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS
EM CURTO PRAZO
(COLTOSOL OU SIMILAR)
REVELADOR PARA
PROCESSAMENTO DE FILME
RADIOGRÁFICO USO
ODONTOLÓGICO,
EMBALAGEM DE 475 ML.
ROLO DENTAL DE ALGODÃO
NÃO ESTERIL ISENTO DE
AMIDO E CLORO - 32
GRAMAS, ADULTO.
SELANTE DE FÓSSULAS E
FISSURAS,
AUTOPOLIMERIZÁVEL,
CONTENDO FLÚOR,
APRESENTAÇÃO EM
SERINGAS.
SERINGA DESCARTÁVEL
20ML, PLÁSTICA, COM
AGULHA ESTERILZADA E
ACONDICIONADA
INDIVIDUALMENTE
SERINGAS DESCARTÁVEIS,
COM AGULHA PARA
IRRIGAÇÃO, 5 ML, CAIXA
COM 100
IONOMERO DE VIDRO
FOTOPOLIMERIZÁVEL
SPRAY REFRIGERANTE
PARA TESTE DE
VITALIDADE, -50 OC, COM
200 ML
SPANDEX INFANTIL
SPANDEX ADULTO
SUGADOR DESCARTÁVEL
CIRURGICO, COMPATÍVEL
COM EQUIPO GNATUS E
KAVO, PARA REMOÇÃO DE
SALIVA, PLÁSTICO,
EMBALADO E
ESTERELIZADO
INDIVIDUALMENTE EM
CAIXAS.

UND

200

R$

31,46

R$

6.292,00

3M

UND

200

R$

22,02

R$

4.404,00

MAQUIRA

FRASCO

200

R$

15,57

R$

3.114,00

DPC

PACOTE

600

R$

3,90

R$

2.340,00

CREMER

CAIXA

97

R$

23,68

R$

2.296,96

MAQUIRA

UND

500

R$

0,66

R$

330,00

DESCARPACK

UND

500

R$

0,43

R$

215,00

DESCARPACK

UNID

100

R$

62,48

R$

6.248,00

FGM

FRASCO

60

R$

32,96

R$

1.977,60

MAQUIRA

UND

60

R$

7,72

R$

463,20

MAQUIRA

UND

60

R$

8,92

R$

535,20

MAQUIRA

CAIXA

200

R$

22,54

R$

4.508,00

MAQUIRA
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149

150

151

152

153
154

155

156

157

158

159
160
161
162
163

SUGADOR DESCARTÁVEL,
COMPATÍVEL COM EQUIPO
GNATUS E KAVO, PARA
REMOÇÃO DE SALIVA,
CONFECCIONADOS EM
MATERIAL PLÁSTICO
ATÓXICO, EMBALAGEM COM
40 UNIDADES.
TAÇA PARA PROFILAXIA DE
BORRACHA, USO
ODONTOLÓGICO EM FORMA
DE TAÇA.
TIRA DE LIXA DE AÇO, 6 MM,
USO ODONTOLÓGICO, PARA
AMÁLGAMA, CAIXA COM 12
TIRAS
TIRA DE POLIÉSTER, PARA
RESTAURAÇÕES EM
RESINA, EMBALAGENS COM
50 UNIDADES,
TRANSPARENTES.
VASELINA SÓLIDA PEQUENA
VASELINDA LIQUIDA
PEQUENA
VERNIZ CAVITÁRIO COM
FLÚOR, PARA USO
ODONTOLÓGICO EM
APLICAÇÕES TÓPICAS, EM
BASE ADESIVA DE RESINAS
NATURAIS, EM EMBALAGEM
DE 10 ML.
MACRO MODELO (BOCA)
COM ESCOVA
AVENTAL DE CHUMBO
PUMBLÍFERO
ODONTOLÓGICO COM
PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO
AVENTAL DE CHUMBO
PUMBLÍFERO
ODONTOLÓGICO COM
PROTETOR DE TIREOIDE INFANTIL
KITS CIRÚRGICOS
ESTERILIZADOS;
PONTAS DE ACABAMENTO
ENHANCE.
LUVA PLASTICA
DESCARTAVEL / PCT C/ 100
MOLDEIRA PARA
APLICAÇÃO DE FLÚOR P E G
IONOMERO DE VIDRO
RESTAURADOR

PACOTE

600

R$

7,02

R$

4.212,00

UND

100

R$

1,59

R$

159,00

PREVEN

CAIXA

200

R$

5,43

R$

1.086,00

PREVEN

CAIXA

200

R$

4,29

R$

858,00

PREVEN

FRASCO

30

R$

29,25

R$

877,50

RIOQUIMICA

FRASCO

30

R$

21,96

R$

658,80

VICPHARMA

UND

60

R$

21,70

R$

1.302,00

UND

20

R$

22,08

R$

441,60

UND

15

R$ 503,04

R$

7.545,60

FREQUENCIA-X

UND

15

R$ 608,90

R$

9.133,50

FREQUENCIA-X

CAIXA

200

R$ 271,00

R$

54.200,00

VINKURI

UND

100

R$

40,08

R$

4.008,00

DENTSPLY

PCT

1.000

R$

19,61

R$

19.610,00

TALGE

PCT

100

R$

38,18

R$

3.818,00

BIODINAMICA

UNID

100

R$

27,05

R$

2.705,00

BIODINAMICA

R$

143.338,96

TOTAL

MAXCLEAN

FGM

MEDFIO

VALOR TOTAL DO LOTE:
CENTO E QUARENTA E TRÊS
MIL E TREZENTOS E TRINTA
E OITO REAIS E NOVENTA E
SEIS CENTAVOS
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ITEM

GRUPO/LOTE VIII - MATERIAIS
ODONTOLÓGICOS DIVERSOS
DESCRIÇÃO
UF

QTD

VL. UNT

VL. TOTAL

MARCA

164

AFASTADOR MINESSOUTA

UND

2

R$

10,27

R$

20,54

SAME

165

ALAVANCA DIREITA

UND

2

R$

22,76

R$

45,52

SAME

166

ALAVANCA ESQUERDA

UND

10

R$

23,27

R$

232,70

SAME

34,77

R$

6.954,00

SAME

R$

5.212,00

SAME

R$

1.068,00

SAME
SAME

167
168

ALAVANCA INFANTIL

UND

200

R$

UND

200

R$

26,06

169

ALAVANCA RETA
APLICADOR DE HIDRÓXIDO
DE CÁLCIO

UND

150

R$

7,12

170

AVALANCA APEXO 3030

UND

200

R$

33,13

R$

6.626,00

65,72

R$

3.286,00

FAMI

966,40

SAME

171

BANDEJA INOX

UND

50

R$

172

CABO DE BISTURI

UND

80

R$

12,08

R$

173

UND

80

R$

5,00

R$

400,00

PREVEN

174

CABO DE ESPELHO Nº
CANETA ULTRASSOM
MICRODONT ADVENCE

UND

2

R$

66,79

R$

133,58

MICRODONT

175

CURETA DE LUCAS

UND

40

R$

8,33

R$

333,20

SAME

56,90

R$

2.276,00

SAME

1.240,00

SAME

176

CURETA DENTINÁRIA

UND

40

R$

177

DESCOLADOR DE MOLTI

UND

40

R$

31,00

R$

178

UND

100

R$

53,00

R$

5.300,00

SAME

179

ESPÁTULA DE INSERÇÃO
ESPÁTULA DE
MANIPULAÇÃO

UND

70

R$

8,00

R$

560,00

SAME

180

ESPÁTULA N7

UND

70

R$

47,00

R$

3.290,00

R$
3,08
TOTAL

R$

246,40

R$

38.190,34

181

ESPELHO CLÍNICO Nº 5

UND

80

SAME
PREVEN

VALOR TOTAL DO LOTE:
TRINTA E OITO MIL E CENTO
E NOVENTA REAIS E TRINTA
E QUATRO CENTAVOS

ITEM

GRUPO/LOTE IX - MATERIAIS
ODONTOLÓGICOS DIVERSOS
DESCRIÇÃO

UF

QTD

182

FÓRCEPS 01

UND

40

R$

51,25

R$

2.050,00

ABC

183

FÓRCEPS 150

UND

40

R$

60,00

R$

2.400,00

ABC

60,00

R$

2.400,00

ABC

71,70

R$

2.868,00

ABC

66,97

R$

2.678,80

ABC

2.754,40

ABC

184
185
186

FÓRCEPS 151
FÓRCEPS 16
FÓRCEPS 17

UND
UND
UND

40
40
40

VL. UNT

R$
R$
R$

VL. TOTAL

MARCA

187

FÓRCEPS 18 R

UND

40

R$

68,86

R$

188

FÓRCEPS 18L

UND

40

R$

68,00

R$

2.720,00

ABC

189

FÓRCEPS 69

UND

40

R$

63,70

R$

2.548,00

ABC

190

FORCEPS INFANTIL N 1

UND

20

R$

63,70

R$

1.274,00

ABC

191

FORCEPS INFANTIL N 101

UND

40

R$

90,26

R$

3.610,40

ABC

192

FORCEPS INFANTIL N 2

UND

40

R$

80,19

R$

3.207,60

ABC

193

FORCEPS INFANTIL N 5

UND

80

R$

80,36

R$

6.428,80

ABC

77,02

R$

3.080,80

ABC

42,02

R$

840,40

ABC

194
195

FORCEPS INFANTIL N 6
LIMA PARA OSSO

UND
UND

40
20

R$
R$
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196

PINÇA CLINICA

UND

20

R$

10,18

R$

203,60

ABC

197

PINÇA GOIVA

UND

20

R$

27,84

R$

556,80

COOPERFLEX

198

PLACA DE VIDRO

UND

20

R$

21,86

R$

437,20

PREVEN

R$

457,30

COOPERFLEX

R$

535,60

MAQUIRA

199

UND

10

R$

45,73

200

PORTA AGULHA
POSICIONADOR
RADIOGRÁFICO

KIT

10

R$

53,56

201

POTE DAPPEN

UND

10

R$

2,14

R$

21,40

MAQUIRA

202

SERINGA CARPULE

UND

10

R$

30,40

R$

304,00

COOPERFLEX

203

SONDA EXPLORADORA Nº 5

UND

20

R$

8,61

R$

172,20

SAME

R$ 27,07
TOTAL

R$

1.082,80

SAME

R$

42.632,10

204

TESOURA COM PONTA RETA

UND

40

VALOR TOTAL DO LOTE:
QUARENTA E DOIS MIL E
SEISCENTOS E TRINTA E
DOIS
REAIS
E
DEZ
CENTAVOS

1.2 – As quantidades constantes nos Lotes, desta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridas
pelo Município. Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada, mediante emissão e
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, podendo o
fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as necessidades do Município e respeitada as
quantidades mínimas 10% dos quantitativos.
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 – 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 através do Fundo Municipal de Saúde
não será obrigado à requisitar no todo os materiais odontológicos, medicamentos ou correlatos licitados,
referidos na Cláusula I, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa
detentora.
2.3 – Em cada fornecimento de materiais odontológicos, medicamentos ou correlatos decorrentes desta
Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão para
Registro de Preços n° 14-SRP/2022, 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 30 dias corridos, após o prazo
preestabelecido nesta Ata de Registro;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega dos materiais odontológicos, medicamentos ou
correlatos adjudicados, em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas
relativas ao fornecimento dos materiais odontológicos, medicamentos, ou correlatos, 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 Registro de Preços.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente ao fornecimento dos materiais
odontológicos, medicamentos ou correlatos e conferência das quantidades solicitadas pelo Município;
3.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Secretaria de Saúde do Município de Varzedo, a
nota fiscal de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Fundo Municipal de
Saúde e conter o número do empenho correspondente.
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3.3 – Além da nota fiscal, a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante a
validade do registro) os seguintes documentos:
a – 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;
b – 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;
c – 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.
d – 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;
e - 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 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com
parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.5 – O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação
apresentada no procedimento licitatório.
3.6 – 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.
CLÁUSULA IV – DO FORNECIMENTODOS DOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, MEDICAMENTOS E
DO PRAZO
4.1 – O prazo de entrega será de no máximo 05 (cinco) dias, a partir do recebimento da Nota de Empenho
e confirmação de pedido.
4.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos
medicamentos ou correlatos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos
medicamentos ou correlatos.
4.2.1 – A entrega será feita à Solicitante, nos endereços indicados nas ordens de fornecimentos expedida
pelo Município, a quem caberá conferi-lo e efetuar a verificação da conformidade do mesmo com as
exigências desta Ata de Registro e do Edital que a originou.
4.2 - Toda e qualquer entrega de medicamentos ou correlatos fora do estabelecido nesta Ata de Registro
será imediatamente notificada a Fornecedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente,
ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as
sanções previstas nesta Ata de Registro.
4.3 – Caso os materiais odontológicos, medicamentos ou correlatos do objeto não esteja de acordo com as
especificações exigidas, a Diretoria Geral não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que
deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.
4.4 – Na hipótese da não aceitação dos materiais odontológicos, medicamentos ou correlatos, o mesmo
deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação da não aceitação,
para reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias.
4.5 – A Secretaria de Saúde terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência do que
foi entregue, lavrando o termo de recebimento ou notificando a DETENTORA DA ATA para substituição
dos materiais odontológicos, medicamentos ou correlatos entregue em desacordo com as especificações.
4.6 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA pela
perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do
Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
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4.7 – O prazo de entrega previsto no item 4.1, poderá ser prorrogado, com as devidas justificativas do
fornecedor e aceite do Município.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
5.1 – DO MUNICÍPIO
5.1.1 – Acompanhar e fiscalizar a execução deste Termo, bem como atestar na Nota Fiscal a efetiva
execução do objeto;
5.1.2 – Vetar a entrega de qualquer material odontológico, medicamento ou correlato que considerar
incompatível com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA que possa ser
inadequado, nocivo ou prejudicial à saúde dos pacientes;
5.1.3 – Designar servidor ou Comissão para proceder aos recebimentos dos medicamentos ou correlatos,
ou rejeitá-los;
5.1.4 – Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste termo;
5.1.5 – Receber os medicamentos ou correlatos no prazo e condições estabelecidas neste Termo de
Referência;
5.1.6 – Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, nos termos da
proposta apresentada e de acordo com as cláusulas contratuais;
5.1.7 – Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos solicitados, pela CONTRATADA, e necessários
ao bom andamento do fornecimento;
5.1.8 – Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com os preços aqueles praticados
no mercado pelas demais fornecedores dos medicamentos ou correlatos deste Termo, de forma a garantir
que continuem a ser os mais vantajosos para o Município;
5.1.9 – Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre toda e qualquer irregularidade constatada na
execução deste Termo ou do futuro contrato, fixando prazo para sua correção;
5.2 – DA FORNECEDORA
5.2.1 – Entregar os materiais odontológicos, medicamentos ou correlatos, na quantidade, qualidade, local e
prazos especificados neste instrumento;
5.2.2 – Entregar os materiais odontológicos, medicamentos ou correlatos dentro das especificações
estabelecidas, em embalagens originais e invioláveis, responsabilizando-se pela troca, no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis, dos itens que, porventura, estejam fora das especificações e/ou do prazo de
validade ou com embalagem danificada, independentemente do motivo alegado, e às suas expensas;
5.2.3 – A inobservância ao disposto no subitem 8.2, implicará o não pagamento do valor devido à
Contratada, até que haja a necessária regularização;
5.2.4 – Entregar os materiais odontológicos, medicamentos ou correlatos sem qualquer ônus para o
CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos,
frete, seguro e descarregamento das mercadorias;
5.2.5 – Manter em estoque um mínimo de materiais odontológicos, medicamentos ou correlatos
necessários à execução do objeto desta Ata;
5.2.6 – Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade
de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;
5.2.7 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, os
medicamentos ou correlatos objeto deste Termo em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes de execução irregular ou do fornecimento de medicamentos ou correlatos inadequados ou
desconformes com as especificações;
5.2.8 – Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE
ou terceiros;
5.2.9 – Manter durante toda o fornecimento do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de Regularidade Fiscal e Trabalhista;
5.2.10 – Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade dos medicamentos ou correlatos,
reservando à Contratante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados;
5.2.11 – Emitir fatura no valor pactuado e condições do futuro Contrato, apresentando-a ao Contratante
para ateste e pagamento;
5.2.12 – Observar as demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei 8.666/93 e demais
legislações correlatas.
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5.2.13 – Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento do objeto desta Ata de Registro, sem
anuência da contratante;
CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
6.1 – As aquisições decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizadas pela emissão e
retirados da Nota de Empenho pela detentora.
6.2 – A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para data
posterior à do seu vencimento.
6.3 – Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá ser
feita através de Nota de Empenho.
6.4 - Todo e qualquer fornecimento fora do estabelecido nesta Ata de Registro, será imediatamente
notificada à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os medicamentos ou
correlatos, o que fará(ão) prontamente, de forma imediata, ficando entendido que correrão por sua conta e
risco tais substituições, sendo aplicadas também às sanções cabíveis.
6.5 - O medicamentos ou correlatos objeto desta Ata será recebido e fiscalizado por servidor da Secretaria
de Saúde, devidamente designado para este fim, consoante o disposto no artigo 73, inciso II, alínea “a”, da
Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº. 8.883/94 e seguintes, e
demais normas pertinentes.
CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES
7.1 – Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de Promitente
Fornecedor, as licitantes, conforme a infração, respeitando-se a ampla defesas e o contraditório, estarão
sujeitas às seguintes penalidades:
7.1.1 – Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e
contratar com o Município pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
7.1.2 – Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e
contratar com o Município pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
7.1.3 - Executar o Registro de Preços com irregularidades, passíveis de correção durante o fornecimento e
sem prejuízo ao resultado: advertência;
7.1.4 - Executar a 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 atualizado dos
preços registrados;
7.1.5 - Inexecução parcial do Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar com o
Município o pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido
da Ata de Registro de Preços;
7.1.6 - Inexecução total da Ata de Registro de Preços: suspensão do direito de licitar e contratar com o
Município pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do Registro de Preços;
7.1.7 - Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade
cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com o Município pelo prazo de 05 anos e multa
de 10 % sobre o valor atualizado do Registro de Preços.
7.1.8 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1 – Os preços que vierem a constar da Ordem 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.
8.2 – 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.
8.3 – O Município 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.
8.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
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CLÁUSULA IX - DA FISCALIZAÇÃO
9.1 – A execução desta Ata será acompanhada e fiscalizada por representante do CONTRATANTE
especialmente designados pelo ordenador de despesa da Secretaria Municipal de Saúde do Município;
9.2 – Os atestes referentes à execução desta Ata deverão ser realizados pelo fiscal do contrato a que se
refere o item anterior e por outro servidor da mesma pasta, também designado por Portaria do respectivo
titular;
9.3 – Compete ao Fiscal anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução
desta Ata, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
9.4 – A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou
vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o Art. 70 da Lei nº 8.666/93;
9.5 – Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular,
omisso ou duvidoso não previsto no presente processo administrativo e tudo o mais que se relacione com
o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o Município ou para o Município consorciado ou
modificação da contratação;
9.6 – As decisões que ultrapassam a competência do fiscal deverão ser solicitadas formalmente pela
CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil
para a adoção de medidas convenientes.
CLÁUSULA X – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1 – A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da
contratação, observadas a ampla defesa e o contraditório, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida para o certame: 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 pregão: 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 (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 da
contratação;
d) executar esta Ata com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao
resultado: advertência;
e) executar esta Ata 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 atualizado desta Ata;
f) inexecução parcial desta Ata: 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;
g) inexecução total desta Ata: 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;
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.
10.2 – As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
10.3 – 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.
10.4 – As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas ou penais,
previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, com as alterações nela introduzidas, pela Lei Federal n.º 8.883/94.
CLÁUSULA XI – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pelo Município,
quando:
11.1.1 – A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
11.1.2 – A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e o Município não
aceitar sua justificativa;
11.1.3 – A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a
critério do Município; observada a legislação em vigor;
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11.1.4 – Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de
preços, se assim for decidido pelo Município, com observância das disposições legais;
11.1.5 – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a detentora não
acatar a revisão dos mesmos;
11.1.6 – Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pelo Município.
11.2 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo administrativo da
presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da
detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 2 (duas) vezes
consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
11.3 – Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir
as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do Município, quando comprovada a ocorrência
de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela
Lei Federal n° 8.883/94.
11.3.1 – A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas na Cláusula
X, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA XII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
12.1 – Os preços que vierem a constar da Ordem 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.
12.2 – 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.
12.3 – O Município 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.
12.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA XIII – DAS UNIDADES REQUISITANTES
13.1 – Os materiais penso, médicos e hospitalares, objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser
requisitado por qualquer integrante do Processo, ou por outros Municípios que não participaram do
Processo, através do órgão Gerenciador que adotará as medidas para formalização do Termo de Adesão.
13.2 – As Adesões não poderão ser superiores a 100% (cem por cento) do total de cada lote registrado.
13.2.1 – Cada Carona só poderá utilizar até 50% (cinquenta por cento) de total de cada lote.
CLAUSULA XIV – DAS COMUNICAÇÕES
14.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata,
serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 – Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico - SRP n° 14/2022 e proposta da empresa,
classificada em 1° lugar no certame supranumerado ou remanescente de negociações em virtude de
convocações dos vencedores melhores posicionados.
15.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei
Federal n° 8.883/94, pelas Resoluções no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis.
Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XVI – DO FORO
16.1 – As parte elegem o foro da Comarca de Santo Antônio de Jesus – BA, como único competente para
dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na
presença de duas testemunhas abaixo.
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Varzedo/BA, 29 de agosto de 2022.

MUNICÍPIO DE VARZEDO-BAHIA
ARIECILIO BAHIA DA SILVA
Prefeito

PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 33.961.969/0001-88
UERIC SANTOS DE JESUS
Representante

JOSUE BARRETO DE ALMEIDA JUNIOR
Fundo Municipal de Saúde
Gestor

MAGNUN SOUZA ALMEIDA
Gerenciador da Ata de Registro de Preços
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