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Atas

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos sete dias do mês de novembro de 2019, de um ladoO MUNICÍPIO DE DOM
MACEDO COSTA, pessoa jurídica de direito interno, através do inscrito no CNPJ sob
o nº 13.827.019/0001-58, com sede na Praça Conego Jose Lourenco, por seu Gestor,
EGNALDO PITON MOURA brasileiro, solteiro e agente de saúde, portador da
Cédula de Identidade nº 081.688.05-90SSP-BA e CPF (MF) nº 945.616.725-91, doravante
denominado CONTRATANTE em face da classificação das propostas apresentadas na
respectiva licitação com a finalidade de selecionar propostas para o registro de preços
para a seleção das melhores propostas para eventual aquisição de material de
limpeza e outros para atender as necessidades administrativas da prefeitura
municipal de Dom Macedo Costa, mediante Sistema de Registro de Preços, por
deliberação do Pregoeiro devidamente publicada e homologada no Diário Oficial do
Município de Dom Macedo Costa do dia 07/11/2019 resolve registrar o(s) preço(s) da
empresa classificada abaixo, respeitadas as disposições das Leis Federais nº. 8.666/93 e
10.520/02, consoante as cláusulas e condições doEditalPregãoEletrônico para Registro
de
Preço
n.º0 1 0 / 2 0 1 9 eseusanexosenaspropostasclassificadas,partesintegrantesdesteinstrumen
to,independentedetranscrições,emedianteascláusulasenunciadasa seguir.
FORNECEDOR(A) BENEFICIÁRIO(A) DO REGISTRO DE PREÇOS
1. J S Rosa Produtos de Higienização,comsedena Rua Dr Bertino Passos nº 123 centro
Amargosa - BA,representadanesteatoporseurepresentantelegal,Sr. Jizecerle SousaRosa
identidadenº. 2182800 SSP-BA CPF nº 215.536.535 – 72 CNPJ 16.347.270/0001-03
ITEM

ESPECIFICAÇÃO
LOTE I

UND

VALOR
UNITARIO

QTD

VALOR TOTAL

MARCA

07

Balde plástico 100 litros, material polipropileno,
com tampa, uso geral. Dimensões: Altura 68,5
cm / Diâmetro 50,2 cm..

Und

20

37,50

750,00

MERCONPLAS

09

Balde, material plástico, tamanho grande,
material alça arame galvanizado, capacidade 15
litros

UND

60

5,50

330,00

ARQPLAST

16

Colher descartável, material plástico, cor incolor, PC C/
aplicação refeição, tamanho grande, pacote com 50 UND
50 und

260

2,46

639,60

STRAWPLAST
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17

Colher descartável, material plástico, cor incolor, PC C/
aplicação sobremesa, tamanho médio, pacote 50 UND
com 50 und.

160

1,5625

250,00

STRAWPLAST

22

Copo descartável, material polipropileno,
capacidade 200ml, massa mínima 2,20g,
aplicação água, características adicionais
atóxico, de acordo c/ norma ABNT, NBR 14865,
Selo do INMETRO, cor branco, cx. c/ 25 pct.
c/100 und

CX.
C/25
UND

150

63,33

9.499,50

CRISTALCOPO

23

Copo descartável, material polipropileno,
capacidade 80ml, massa mínima 1,15g,
aplicação água, características adicionais
atóxico, de acordo c/ norma ABNT, NBR 14865,
Selo do INMETRO, cor branco, cx. c/ 25 pct.
c/100 und.

CX.
C/25
UND

50

66,00

3.300,00

CRISTALCOPO

24

Copo modelo cilíndrico, característica liso,
capacidade 300 ml, material vidro transparente,
cor incolor, dimensões (D x A): 6,5 x 13 cm

UND

200

2,50

500,00

NADIR

28

Deo colônia alfazema 118 ml

UND

35

7,14

249,90

ALANCRISH

29

Desinfetante, aspecto físico líquido, aplicação
bactericida e germicida, características
adicionais embalagem com tampa e bico
econômico, validade im-, composição cloreto de
alquildimetilbenzil amônio e cloreto, tipo uso
pisos, ralos, azulejos, banheiros, características
adicionais frasco 500 ml, fragrância eucalipto
e/ou pinho

UND

4200

1,07

4.494,00

LISA

34

Detergente líquido, lava louças, concentrado, de CX. C/
coloração transparente, biodegradável, (500 ml) 24 UND
caixa c/ 24 unid

200

24,50

4.900,00

POLIAL

38

Escova dental, material cerdas náilon, material
cabo plástico, tipo cabo curto e anatômico, tipo
cabeça pequena

UND

250

1,96

490,00

CONDOR

42

Esponja limpeza, material lã de aço carbono,
formato retangular, aplicação utensílios e
limpeza em geral, características adicionais
textura macia e isenta de sinais de oxidação,

FARDO

70

11,42

799,40

Q LUSTRO
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comprimento mínimo 100, largura mínima 50,
características adicionais, FARDO com 14
pacotes c/ 08 unid)
46

Flanela tecido, material 100% algodão, largura
peça 29 x 49 cm, características adicionais
cantos arredondados, acabamento nas bordas
em ov

UND

350

1,05

367,50

FLANELAS E
CIA

48

Fralda descartável, tamanho XG, peso máximo
recomendado 16 Kg

UND

10000

0,55

5.500,00

LIPPY

66

Pano limpeza, material algodão cru,
comprimento 85, largura 60, caract. adicionais
chão, tipo saco

UND

750

2,26

1.695,00

QUALITY

72

Papel toalha interfolho na cor branca,
características adicionais c/ 2 dobras, pacote
com 1.000 folhas. Medidas: 22,5 x 22,5 cm.

PCT

250

6,00

1.500,00

POMPEX

80

Sabonete líquido perfumado, aroma suave
GALÃO
C/
neutro biodegradável, aplicação saboneteira
para sabonetes líquidos, características adicional 5.000M
pronto uso
L

50

10,00

500,00

KELMOS

81

Sabonete líquido perfumado, aroma suave
FRASC
neutro biodegradável, aplicação saboneteira
O C/
para sabonetes líquidos, características adicional 1.000M
pronto uso
L

45

4,44

199,80

MEYOR´S

87

Saco, material polietileno, cor preta, embalagem
em pacote c/ 10 unidades, capacidade 50 litros,
aplicação coleta de lixo, características
adicionais opaco, super resistente

1500

0,60

900,00

RAVA

88

Shampoo uso infantil neutro frasco 200 ml cx c/ CX. C/
12 unid.
12 UND

10

55,00

550,00

TRA LA LA

91

Toalha, em rolo, folha dupla, picotada,
dimensões 22,0 x 20,0 cm, com variação de +/- 1
cm. pct de 02 rolos

UND

1560

2,94

4.586,40

ABSOLUTO

92

Touca descartável branca Tamanho único.
Sanfonada com elástico. Unissex. Gramatura de
30 grs. Confeccionada em TNT (Tecido Não

PCT C/
100
UND

50

8,00

400,00

VOLK

PCT
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Tecido), utilizadas nas cozinhas industriais,
20panificadoras, indústria de alimentos,
refeitórios e em toda ár60ea que necessite
proteção dos cabelos. Pacote c/ 100 und
94

Vassoura, material cerdas náilon com
comprimento mínimo de 9cm, cabo de madeira
revestido com plástico medindo 120cm, material
da cepa em plástico medindo 21cm,
características adicionais com cabo rosqueado,
tipo doméstica, aplicação limpeza em geral

UND

60

4,33

259,80

FENIX

95

Vassoura, material cerdas piaçava, material cabo
madeira, material cepa madeira, comprimento
cepa 22, tipo institucional, tipo cabo comprido,
largura cepa 4,5, altura cepa 05, aplicação
limpeza em geral, 18 furos

UND

600

3,91

2.346,00

FENIX

VALOR TOTAL: (QUARENTA E CINCO MIL E SEIS REAIS E CNQUENTA CENTAVOS)

R$ 45.006,50

1.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica
para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a
preferência de fornecimento em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração.
2.1. É participante o seguinte órgão:
a) Secretaria Municipal de Saúde
b) Secretaria Municipal de Educação
c) Secretaria Municipal de Ação Social
d) Secretaria Municipal de Meio Ambiente
e) Secretaria Municipal de Cultura e Desporto
f) Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos.
2.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade
da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do
órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no
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que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 015/2014, e
na Lei nº 8.666/93.
2.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
2.4.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços.
2.5.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo
do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não
participantes que eventualmente aderirem.
2.6. Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas
e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de
sua assinatura.
CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DEPREÇOS
4. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput
do art. 65 da Lei nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao
órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores.
4.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
4.1.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado;
4.1.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e
cancelar o registro, sem aplicação de penalidade;
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4.1.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação,
observada a ordem de classificação original do certame.
4.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.3. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao
praticado pelo mercado nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei
nº 8.666/93, quando cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniência
de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em caso de força
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e
extracontratual.
4.4. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso
assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação
da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
e
4.5. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação, quando cabível.
4.6. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as
alterações havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando
analiticamente a variação dos componentes dos custos devidamente justificada.
4.7. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará,
para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido,
pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras
e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o
deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da
escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração
no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a análise do pedido
de revisão de preços serão devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo
parte integrante dos autos processuais.
4.8. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite
do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no
Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata.
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4.9. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário
Oficial do Município, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais
vantajosa, nos termos do parágrafo único do Decreto Municipal nº. 015/2014.
4.10.

É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

4.11.

Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação.

4.12. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia
atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.
CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico,
quando:
5.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
5.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não
assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
aceitável;
5.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
5.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
5.4.1. Por razões de interesse público;
5.4.2. A pedido do fornecedor.
5.5. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento
do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.
CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
6. De acordo com o artigo 62 da Lei nº 8.666/93, o instrumento de contrato é
facultativo nas licitações com valor até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e em qualquer
caso de compra mediante pronta entrega, independente do valor.
6.1. Nesses casos, o instrumento de contrato poderá ser substituído por outros
instrumentos hábeis como carta-contrato, nota de empenho de despesa e autorização
de compra. Todavia, nesses instrumentos, ou em documentos anexo a eles, devem vir
previstas as cláusulas essenciais da contratação, exigíveis no artigo 55 da Lei nº
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8.666/93, tais como: prazo de pagamento; local de entrega; obrigações da contratada e
da contratante; casos de rescisão contratual, dentre outras pertinentes.)
6.2. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificaçãosegundo a
ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu
origem à presente ata e será formalizada mediante (a) instrumento contratual; b)
emissão de nota de empenho de despesa; c) autorização de compra; ou b) descrever
outro instrumento similar), conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93, e
obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Municipal nº 015/14.
6.3. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada
contratação, no prazo de 03 (três) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho
ou instrumento equivalente; ou, b) assinar o Contrato), sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de
Preços.
6.4. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
fornecedor e aceita pela Administração.
6.5. Previamente à formalização de cada contratação, o Município realizará consulta à
regularidade fiscal da Contratada para identificar possível proibição de contratar com
o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.
6.6. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões contratuais que se fizerem necessários, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
6.7. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
6.7.1. É admitida a subcontratação parcial do objeto do contrato até o limite de 25% do valor
total licitado, mediante prévia e expressa autorização do órgão contratante, observados os
requisitos constantes da Seção “DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES” do
Edital de licitação que deu origem à presente ata de registro de preços.
6.8. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
7. Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de até 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado na forma do art. 57 e art. 65 da Lei nº. 8.666/93, até o limite
legal.
CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO
8. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.
CLÁUSULA NONA
CONTRATADO

-

DAS

OBRIGAÇÕES

DO

CONTRATANTE
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9. As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas,
respectivamente, nas Seções “DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO” e “DA
OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO
OBJETO
10.Os bens serão recebidos na forma do item “DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E
DEFINITIVO” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO
11.O pagamento dar-se-á na forma do item “DO PAGAMENTO” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO
CONTRATO
12.A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração,
ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e
de tudo dará ciência à Administração.
12.1. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade
da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior, 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.
12.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome
dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS
13.A apuração e aplicação de sanções dar-se-á na forma da Seção “DAS SANÇÕES” do
edital.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14. Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência.
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14.1. Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Preços,
o Termo de Referência e a proposta da empresa.
14.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520/02, do
Decreto n° 015/2014, da Lei Complementar nº 123/06, e da Lei nº 8.666/93,
subsidiariamente.
14.3. O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o da Cidade de Dom
Macedo Costa, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Dom Macedo Costa -Ba, 07 de novembro de 2019

EGNALDO PITON MOURA
Órgão Responsável pelo Registro de Preços
Prefeito Municipal

J S ROSA PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Representante legal: Jizecerle SousaRosa
CI: 218200-SSP-BA

1ªTestemunha

2ªTestemunha
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos sete dias do mês de novembro de 2019, de um ladoO MUNICÍPIO DE DOM
MACEDO COSTA, pessoa jurídica de direito interno, através do inscrito no CNPJ sob
o nº 13.827.019/0001-58, com sede na Praça Conego Jose Lourenco, por seu
Gestor,EGNALDO PITON MOURA brasileiro, solteiro e agente de saúde, portador da
Cédula de Identidade nº 081.688.05-90SSP-BA e CPF (MF) nº 945.616.725-91, doravante
denominado CONTRATANTE em face da classificação das propostas apresentadas na
respectiva licitação com a finalidade de selecionar propostas para o registro de preços
para a seleção das melhores propostas para eventual aquisição de material de
limpeza e outros para atender as necessidades administrativas da prefeitura
municipal de Dom Macedo Costa, mediante Sistema de Registro de Preços, por
deliberação do Pregoeiro devidamente publicada e homologada no Diário Oficial do
Município de Dom Macedo Costa do dia 07/11/2019 resolve registrar o(s) preço(s) da
empresa classificada abaixo, respeitadas as disposições das Leis Federais nº. 8.666/93 e
10.520/02, consoante as cláusulas e condições doEditalPregãoEletrônico para Registro
de
Preço
n.º0 1 0 / 2 0 1 9
eseusanexosenaspropostasclassificadas,partesintegrantesdesteinstrumento,independent
edetranscrições,emedianteascláusulasenunciadasa seguir.
FORNECEDOR(A) BENEFICIÁRIO(A) DO REGISTRO DE PREÇOS
1. Lima e Pergher Indústria e Comercio SA,comsedena Avenida Airton Borges da Silva
nº
740
Bairro
Marta
Helena,Uberlândia
MG,representadanesteatoporseurepresentantelegal,Sr.ªJordânia Abidala da Cunha
Marquesidentidadenº. 13623208 SSP-MGCPF nº 080.285.616-08 CNPJ 22.685.341/0006-95
ITEM

ESPECIFICAÇÃO
LOTE I

UND

VALOR
UNITARIO

QTD

VALOR TOTAL

MARCA

13

Cera, tipo líquida, origem ceras naturais,
composição resina natural alcalinizada /
perfume / corante / água, características
adicionais
acrílica,
aplicação
pisos
cerâmicos, granitos, mármore e paviflex, cor
incolor e/ ou vermelha, garrafa com 750 ml,
caixa c/ 12 unid.

CX.
C/12
UND

15

R$ 33,55

R$ 503,25

START
QUIMICA

26

Creme Dental com Flúor: Creme Dental com
Flúor

UND

100

R$ 1,71

R$ 171,00

PROTOFRESH

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EELEE8WKRFUC0KUQIFIS3G

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Dom Macedo Costa

VALOR TOTAL: (Seiscentos e Setenta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos)

Segunda-feira
11 de Novembro de 2019
13 - Ano X - Nº 1954

R$ 674,25

1.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica
para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a
preferência de fornecimento em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração.
2.1. É participante o seguinte órgão:
a) Secretaria Municipal de Saúde
b) Secretaria Municipal de Educação
c) Secretaria Municipal de Ação Social
d) Secretaria Municipal de Meio Ambiente
e) Secretaria Municipal de Cultura e Desporto
f) Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos.
2.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade
da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do
órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no
que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 015/2014, e
na Lei nº 8.666/93.
2.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
2.4.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços.
2.5.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo
do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não
participantes que eventualmente aderirem.
2.6. Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas
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e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de
sua assinatura.
CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DEPREÇOS
4. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput
do art. 65 da Lei nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao
órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores.
4.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
4.1.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado;
4.1.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e
cancelar o registro, sem aplicação de penalidade;
4.1.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação,
observada a ordem de classificação original do certame.
4.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.3. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao
praticado pelo mercado nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei
nº 8.666/93, quando cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniência
de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em caso de força
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e
extracontratual.
4.4. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso
assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação
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da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
e
4.5. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação, quando cabível.
4.6. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as
alterações havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando
analiticamente a variação dos componentes dos custos devidamente justificada.
4.7. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará,
para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido,
pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras
e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o
deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da
escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração
no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a análise do pedido
de revisão de preços serão devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo
parte integrante dos autos processuais.
4.8. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite
do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no
Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata.
4.9. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário
Oficial do Município, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais
vantajosa, nos termos do parágrafo único do Decreto Municipal nº. 015/2014.
4.10.

É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

4.11.

Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação.

4.12. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia
atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.
CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico,
quando:
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5.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
5.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não
assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
aceitável;
5.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
5.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
5.4.1. Por razões de interesse público;
5.4.2. A pedido do fornecedor.
5.5. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento
do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.
CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
6. De acordo com o artigo 62 da Lei nº 8.666/93, o instrumento de contrato é
facultativo nas licitações com valor até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e em qualquer
caso de compra mediante pronta entrega, independente do valor.
6.1. Nesses casos, o instrumento de contrato poderá ser substituído por outros
instrumentos hábeis como carta-contrato, nota de empenho de despesa e autorização
de compra. Todavia, nesses instrumentos, ou em documentos anexo a eles, devem vir
previstas as cláusulas essenciais da contratação, exigíveis no artigo 55 da Lei nº
8.666/93, tais como: prazo de pagamento; local de entrega; obrigações da contratada e
da contratante; casos de rescisão contratual, dentre outras pertinentes.)
6.2. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificaçãosegundo a
ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu
origem à presente ata e será formalizada mediante (a) instrumento contratual; b)
emissão de nota de empenho de despesa; c) autorização de compra; ou b) descrever
outro instrumento similar), conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93, e
obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Municipal nº 015/14.
6.3. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada
contratação, no prazo de 03 (três) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho
ou instrumento equivalente; ou, b) assinar o Contrato), sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de
Preços.
6.4. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
fornecedor e aceita pela Administração.
6.5. Previamente à formalização de cada contratação, o Município realizará consulta à
regularidade fiscal da Contratada para identificar possível proibição de contratar com
o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.
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6.6. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões contratuais que se fizerem necessários, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
6.7. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
6.7.1. É admitida a subcontratação parcial do objeto do contrato até o limite de 25% do valor
total licitado, mediante prévia e expressa autorização do órgão contratante, observados os
requisitos constantes da Seção “DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES” do
Edital de licitação que deu origem à presente ata de registro de preços.
6.8. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
7. Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de até 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado na forma do art. 57 e art. 65 da Lei nº. 8.666/93, até o limite
legal.
CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO
8. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.
CLÁUSULA NONA
CONTRATADO

-

DAS

OBRIGAÇÕES

DO

CONTRATANTE

E

DO

9. As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas,
respectivamente, nas Seções “DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO” e “DA
OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO
OBJETO
10.Os bens serão recebidos na forma do item “DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E
DEFINITIVO” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO
11.O pagamento dar-se-á na forma do item “DO PAGAMENTO” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO
CONTRATO
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12.A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração,
ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e
de tudo dará ciência à Administração.
12.1. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade
da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior, 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.
12.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome
dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS
13.A apuração e aplicação de sanções dar-se-á na forma da Seção “DAS SANÇÕES” do
edital.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14. Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência.
14.1. Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Preços,
o Termo de Referência e a proposta da empresa.
14.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520/02, do
Decreto n° 015/2014, da Lei Complementar nº 123/06, e da Lei nº 8.666/93,
subsidiariamente.
14.3. O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o da Cidade de Dom
Macedo Costa, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Dom Macedo Costa -Ba, 07 de novembro de 2019

EGNALDO PITON MOURA
Órgão Responsável pelo Registro de Preços
Prefeito Municipal
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Representante legal: Jordânia Abidala da Cunha Marques
CI: 13623208 SSP-MG

1ªTestemunha

2ªTestemunha
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos sete dias do mês de novembro de 2019, de um ladoO MUNICÍPIO DE DOM
MACEDO COSTA, pessoa jurídica de direito interno, através do inscrito no CNPJ sob
o nº 13.827.019/0001-58, com sede na Praça Conego Jose Lourenco, por seu Gestor,
EGNALDO PITON MOURA brasileiro, solteiro e agente de saúde, portador da
Cédula de Identidade nº 081.688.05-90SSP-BA e CPF (MF) nº 945.616.725-91, doravante
denominado CONTRATANTE em face da classificação das propostas apresentadas na
respectiva licitação com a finalidade de selecionar propostas para o registro de preços
para a seleção das melhores propostas para eventual aquisição de material de
limpeza e outros para atender as necessidades administrativas da prefeitura
municipal de Dom Macedo Costa, mediante Sistema de Registro de Preços, por
deliberação do Pregoeiro devidamente publicada e homologada no Diário Oficial do
Município de Dom Macedo Costa do dia 07/11/2019resolve registrar o(s) preço(s) da
empresa classificada abaixo, respeitadas as disposições das Leis Federais nº. 8.666/93 e
10.520/02, consoante as cláusulas e condições doEditalPregãoEletrônico para Registro
de
Preço
n.º0 1 0 / 2 0 1 9
eseusanexosenaspropostasclassificadas,partesintegrantesdesteinstrumento,independent
edetranscrições,emedianteascláusulasenunciadasa seguir.
FORNECEDOR(A) BENEFICIÁRIO(A) DO REGISTRO DE PREÇOS
1. Reylimp Materiais de Limpeza LTDA,comsedena AvenidaCarlos Amaral Rua do
Cajueiro nº 1.580 loteamento Teresópolis Santo Antônio de Jesus BA,representadanesteatoporseurepresentantelegal,Sr.
Renilton
Guimaraes
Araújoidentidadenº. 3213004 SSP-BA CPF nº 598.404.985-68 CNPJ 03.275.718/0001-89

LOTE
ITEM

DESCRIÇÃO

UND

QUANT

MARCA

2

Água sanitária (1.000ml), Teor de Cloro Ativo:2,0% A
2,5%P/P., Principio Ativo: Hipoclorito de sódio,
Produto a Base de Cloro caixa c/ 12 unid

CX. C/12

260

CLORITO

R$

13,84

R$3.598,40

3

Álcool etílico, tipo hidratado, aplicação limpeza em
geral, teor alcoólico 92,8 (1.000ml) caixa c/ 12 unid.

CX. C/12

40

SOL

R$

64,50

R$2.580,00
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4

Álcool, gel, a 70%, para assepsia das mãos,
embalagem com no mínimo 1000 ml cada, com dados
do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e
registro no ministério da saúde. caixa com 12 unid.

CX. C/12

40

MEYORS

UND

10

BETANNIN

R$

34,00

R$

340,00

UND

10

ARQPLAST

R$

4,00

R$

40,00

ROLO

10

RIO MAR

R$

89,99

R$

899,90

CX. C/12
UND

5

BIONATUS

R$

60,00

R$

300,00

UND

200

ULTRA FRESH

R$

6,40

100

ipe

R$

5,35

UND

2.400

byebye

R$

1,54

UND

30

gifthome

R$

3,33

R$

99,90

45

Faqueiro 24 peças, com design moderno, feitos com
lâminas de aço inoxidável e cabos de polipropileno
anatômicos, pode ser lavado em máquina de lavar,
conteúdo da embalagem 6 colheres de chá; 6
colheres de mesa; 6 garfos de mesa; 6 facas de
mesa.

UND

5

MARTINAZZO

R$

24,00

R$

120,00

51

Guardanapo, papel absorvente, folhas simples, na cor
branca, 4 dobras, dimensões 22x18cm, 100% fibras
naturais, PCT c/ 50 und.

UND

10.000

dz

R$

0,73

5
14
25
27

30

32

35

40

Balde com espremedor, balde com pedal e cesta de
centrifugação, material plástico polietileno
resistente,capacidade aproximada de 9 litros.
Cesto telado para lixo, material em polipropileno,
capacidade: 15 litros. .
Corda de náilon para varal, rolo com 400 metros.
Creme para pentear, aplicação diversos tipos de
cabelo, uso infantil, frasco com 300 ml, caixa com 12
unid.
Desodorante / aromatizante de ambiente, tipo
aerossol, 400 ml, aroma jasmim, lavanda e/ ou talco,
uso geral, características adicionais biodegradável.

Detergente em pó com amaciante, para lavegem de
roupas, com tensoativos biodegradáveis, a base de
tensoativo aniônico, alcalizante, sequestrante, carga,
coadjuvante, branqueador óptico, bentonita sódica,
corante, enzimas, agente anti-redepositante, fragância
e agua, com componente ativo de linear alquil CX.C/ 01
KG
benzeno sulfanato de sódio, com matéria ativa
aniônica mínima de 11,00, embalado em caixa de
papelão contendo 1KG.

Detergente, aplicação lavagem de roupas e limpeza
em geral, características adicionais em pó
biodegradável, características adicionais embalagem
c/500gr
Escova para vaso sanitário com estojo plástico tufada
em forma cilíndrica em haste plástica preenchida. Na
cabeça, com 63 mm de comprimento, com fio sintético
formando diâmetro de 82mm e conjunto total de
350mm de comprimento.
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Hastes flexíveis contonetes, material hastes de
prolipropileno, algão, hidroxietilcelulose e triclosan,
pontas em algodão antigerme e não soltam fiapos,
cartucho com 75 und

UND

20

cotton

R$

1,25

R$

25,00

54

Jarra, material aço inoxidável, capacidade 2 litros,
modelo com tampa e aparador para gelo, aplicação
água/suco.

UND

5

ARTINOX

R$

96,00

R$

480,00

57

Limpa-vidro, aspecto físico líquido, composição lauril
éter, sulfato de sódio, características adicionais
pulverizador com gatilho, validade mínima 3 anos.

FRASCO
C/ 500
ML

45

sol

R$

4,44

R$

199,80

63

Luva proteção, material nitrílica, aplicação limpeza,
tipo punho longo, tamanho pequeno, cor amarela,
acabamento palma liso, esterilidade não esterilizada,
características adicionais sem forro

PAR

160

volk

R$

3,87

R$

619,20

65

Pá de lixo plástica 24x16,5x7cm, com cabo longo de
80 em ângulo de 90°.

UND

80

betal

R$

3,75

R$

300,00

67

Pano multi-uso descartável (tipo perflex),
antibacteriano, provido de microporos, dimensões 18
x 30 cm, com variação de +/- 2cm. Pacotes com 05
unid.

UND

45

bettanin

R$

3,55

R$

159,75

68

Pano prato, material algodão, comprimento 60 cm,
largura 45 cm, cor branca, características adicionais
com arremate.

UND

480

dantex

R$

1,45

R$

696,00

73

Pente para cabelo, material plástico, modelo sem
cabo, dentes finos, tamanho grande, tipo dentes
próximos, finalidade alisar fios, dimensões 18 cm x 3
cm.

UND

20

monteyplastic

R$

1,00

R$

20,00

76
78

Prendedor de roupa, material madeira, c/ 12 und.
Sabão em barra, glicerinado neutro, pacote c/ 05
unid.(200 gr.)

83

Saboneteira, material plástico, usada para armazenar
sabonete solido 90gr.

89

Talher descartável, material plástico, tipo garfo,
aplicação refeição, cor incolor, tamanho grande,
pacote com 50 und..

PC C/ 50
UND

250

SERT PLAST

R$

3,00

R$

750,00

93

Vassoura caipira, com cerdas de palha, cabo de
madeira, tipo cabo comprido.

UND

40

betel

R$

4,50

R$

180,00

DZ

40

pega firme

R$

1,25

R$

50,00

PCT. C/
05 UND

65

guerreiro

R$

3,53

R$

229,45

UND

25

monteyplastic

R$

1,80

R$

45,00

v. total

R$ 28.543,40

VINTE E OITO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

1.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica
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para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a
preferência de fornecimento em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração.
2.1. É participante o seguinte órgão:
a) Secretaria Municipal de Saúde
b) Secretaria Municipal de Educação
c) Secretaria Municipal de Ação Social
d) Secretaria Municipal de Meio Ambiente
e) Secretaria Municipal de Cultura e Desporto
f) Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos.
2.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade
da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do
órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no
que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 015/2014, e
na Lei nº 8.666/93.
2.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
2.4.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços.
2.5.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo
do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não
participantes que eventualmente aderirem.
2.6. Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas
e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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2. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de
sua assinatura.
CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DEPREÇOS
4. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput
do art. 65 da Lei nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao
órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores.
4.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
4.1.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado;
4.1.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e
cancelar o registro, sem aplicação de penalidade;
4.1.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação,
observada a ordem de classificação original do certame.
4.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.3. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao
praticado pelo mercado nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei
nº 8.666/93, quando cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniência
de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em caso de força
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e
extracontratual.
4.4. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso
assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação
da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
e
4.5. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação, quando cabível.
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4.6. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as
alterações havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando
analiticamente a variação dos componentes dos custos devidamente justificada.
4.7. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará,
para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido,
pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras
e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o
deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da
escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração
no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a análise do pedido
de revisão de preços serão devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo
parte integrante dos autos processuais.
4.8. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite
do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no
Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata.
4.9. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário
Oficial do Município, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais
vantajosa, nos termos do parágrafo único do Decreto Municipal nº. 015/2014.
4.10.

É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

4.11.

Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação.

4.12. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia
atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.
CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico,
quando:
5.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
5.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não
assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
aceitável;
5.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
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5.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
5.4.1. Por razões de interesse público;
5.4.2. A pedido do fornecedor.
5.5. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento
do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.
CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
6. De acordo com o artigo 62 da Lei nº 8.666/93, o instrumento de contrato é
facultativo nas licitações com valor até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e em qualquer
caso de compra mediante pronta entrega, independente do valor.
6.1. Nesses casos, o instrumento de contrato poderá ser substituído por outros
instrumentos hábeis como carta-contrato, nota de empenho de despesa e autorização
de compra. Todavia, nesses instrumentos, ou em documentos anexo a eles, devem vir
previstas as cláusulas essenciais da contratação, exigíveis no artigo 55 da Lei nº
8.666/93, tais como: prazo de pagamento; local de entrega; obrigações da contratada e
da contratante; casos de rescisão contratual, dentre outras pertinentes.)
6.2. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificaçãosegundo a
ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu
origem à presente ata e será formalizada mediante (a) instrumento contratual; b)
emissão de nota de empenho de despesa; c) autorização de compra; ou b) descrever
outro instrumento similar), conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93, e
obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Municipal nº 015/14.
6.3. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada
contratação, no prazo de 03 (três) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho
ou instrumento equivalente; ou, b) assinar o Contrato), sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de
Preços.
6.4. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
fornecedor e aceita pela Administração.
6.5. Previamente à formalização de cada contratação, o Município realizará consulta à
regularidade fiscal da Contratada para identificar possível proibição de contratar com
o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.
6.6. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões contratuais que se fizerem necessários, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
6.7. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
6.7.1. É admitida a subcontratação parcial do objeto do contrato até o limite de 25% do valor
total licitado, mediante prévia e expressa autorização do órgão contratante, observados os
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requisitos constantes da Seção “DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES” do
Edital de licitação que deu origem à presente ata de registro de preços.
6.8. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
7. Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de até 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado na forma do art. 57 e art. 65 da Lei nº. 8.666/93, até o limite
legal.
CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO
8. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.
CLÁUSULA NONA
CONTRATADO

-

DAS

OBRIGAÇÕES

DO

CONTRATANTE

E

DO

9. As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas,
respectivamente, nas Seções “DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO” e “DA
OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO
OBJETO
10. Os bens serão recebidos na forma do item “DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E
DEFINITIVO” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO
11. O pagamento dar-se-á na forma do item “DO PAGAMENTO” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO
CONTRATO
12. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração,
ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e
de tudo dará ciência à Administração.
12.1. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade
da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em
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corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.
12.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome
dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS
13. A apuração e aplicação de sanções dar-se-á na forma da Seção “DAS SANÇÕES” do
edital.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14. Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência.
14.1. Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Preços,
o Termo de Referência e a proposta da empresa.
14.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520/02, do
Decreto n° 015/2014, da Lei Complementar nº 123/06, e da Lei nº 8.666/93,
subsidiariamente.
14.3. O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o da Cidade de Dom
Macedo Costa, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Dom Macedo Costa -Ba, 07 de novembro de 2019

EGNALDO PITON MOURA
Órgão Responsável pelo Registro de Preços
Prefeito Municipal

REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Representante legal: Renilton Guimaraes Araújo
CI: 3213004 SSP-BA
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos sete dias do mês de novembro de 2019, de um ladoO MUNICÍPIO DE DOM
MACEDO COSTA, pessoa jurídica de direito interno, através do inscrito no CNPJ sob
o nº 13.827.019/0001-58, com sede na Praça Conego Jose Lourenco, por seu Gestor,
EGNALDO PITON MOURA brasileiro, solteiro e agente de saúde, portador da
Cédula de Identidade nº 081.688.05-90SSP-BA e CPF (MF) nº 945.616.725-91, doravante
denominado CONTRATANTE em face da classificação das propostas apresentadas na
respectiva licitação com a finalidade de selecionar propostas para o registro de preços
para a seleção das melhores propostas para eventual aquisição de material de
limpeza e outros para atender as necessidades administrativas da prefeitura
municipal de Dom Macedo Costa, mediante Sistema de Registro de Preços, por
deliberação do Pregoeiro devidamente publicada e homologada no Diário Oficial do
Município de Dom Macedo Costa do dia 07/11/2019 resolve registrar o(s) preço(s) da
empresa classificada abaixo, respeitadas as disposições das Leis Federais nº. 8.666/93 e
10.520/02, consoante as cláusulas e condições doEditalPregãoEletrônico para Registro
de
Preço
n.º0 1 0 / 2 0 1 9
eseusanexosenaspropostasclassificadas,partesintegrantesdesteinstrumento,independent
edetranscrições,emedianteascláusulasenunciadasa seguir.
FORNECEDOR(A) BENEFICIÁRIO(A) DO REGISTRO DE PREÇOS
1. WB Comercio Varejista e Atacadista LTDA,comsedena Rua Moreira Coelho 127
Gileno
Jose
Cruz
Amargosa,representadanesteatoporseurepresentantelegal,Sr.
Oliveiraidentidadenº. 223340928 SSP-BA CPF nº 374.839.275-34CNPJ 14.990.524/0001-81

Item

Especificação

UN.

QTD.

V. UNIT.

V. TOTAL

MARCA

06

Balde
plástico12
litros,
material
polipropileno, com alça de metal,
material de alta qualidade, uso geral.

UND

40

R$ 6,00

R$ 240,00

ARQUIPLAST

18

Colher pau, material madeira, tamanho
M, comprimento 50.

UND

30

R$ 10,00

R$ 300,00

ANTARES

19

Colher tamanho grande, material em
alumínio, com cabo de 37 cm em
alumínio. Tamanho perfeito que facilita
na retirada do alimento, Ideal para
Cozinhas industriais, Restaurantes,

UND

25

R$ 6,49

R$ 162,25

SANTA
MONICA
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Hotéis e etc.

21

Conjunto para bolo 02 peças, itens
incluso 01 prato inox para bolo de 32
cm, 01 cúpula em acrílico transparente,
peso aproximado do produto 634 gr.
Escova para limpeza das unhas, com
cerdas macias, cabo plástico em
polipropileto de fácil manuseio.
Esponja limpeza, material poliuretano,
formato quadrado, abrasividade média,
aplicação limpeza geral, características
adicionais higiênica e durável, dupla
face, comprimento mínimo 100, largura
mínima 80 mm, peso líquido mínimo 20
mm, espessura mínima 20 mm.
Garrafa Térmica Pressão Cromada,
Capacidade 1 Litro - Produzida com
corpo de plástico cromado e ampola de
vidro, ideal para manter a temperatura
dos
líquidos
quentes/frios
por
aproximadamente 06 horas. Possui
pulsador, alça e tampa pressão.

UND

20

R$ 55,00

R$ 1.100,00

BRINOX

UND

35

R$ 1,20

R$ 42,00

ESCOBEL

UND

900

R$ 0,39

R$ 351,00

BRILHUS

UND

30

R$ 59,00

R$ 1.770,00

ALADIN

50

Garrafão
térmico
05
litros,
características adicionais feito de
espuma de poliuretano que conserva
líquidos quentes e frios.

UND

05

R$ 20,80

R$ 104,00

OBBA

53

Inseticida aerosol300ml, características
adicionais
eficaz
contra
baratas,
moscas, mosquitos e formigas

UND

50

R$ 5,85

R$ 292,50

ULTRA FRESH

55

Jarra, material plástico, capacidade 2
litros, modelo com alça, tampa plástica e
bico, aplicação água/suco.

UND

25

R$ 8,80

R$ 220,00

NITRON

56

KIT MERENDA ESCOLAR: PRATO,
CANECA E COLHER. PRATO COM
ABAS: de polipropileno, com abas,
empilhável, liso nas partes internas e
externas,
formato
arredondado,
pigmentação homogênea em toda peça,
acabamento polido brilhante, resistente
a temperatura de 100 º C por 20
minutos, volume de 600 ml. CANECA:
em polipropileno, material de primeira,
com alça lateral, liso nas partes internas
e externas, sem reentrâncias ou
ressaltos, sem bordas, frisos na base,

KIT

500

R$ 2,74

R$ 1.370,00

MONTEY
PLASTIC

39

43

49
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pigmentação homogênea em toda peça,
acabamento polido brilhante, resistente
a temperatura de 100 º C por 20
minutos, volume de 300 ml. COLHER:
em polipropileno, material de primeira,
com alça lateral, liso nas partes internas
e externas, formato arredondado,
pigmentação homogênea em toda peça,
acabamento polido brilhante, resistente
a temperatura de 100 º C por 20
minutos, volume de 08ml. TODOS NA
COR AZUL.
Lixeira aço Inox com pedal e balde
removível, capacidade 5 Litros. Possui
balde interno removível que facilita a
retirada do lixo. Alça em metal cromado.
Possui pedal com apoio de borracha.
Dimensões do produto: 205 x 205 x 290
mm. Diâmetro: 200 mm.

UND

10

R$ 65,00

R$ 650,00

VIEL

59

Lixeira plástica, material polipropileno
resistente, dimensão 320 x 245 x 360
mm, capacidade 15 litros, características
adicionais com tampa e pedal.

UND

50

R$ 20,00

R$ 1.000,00

ANTARES

64

Pá coletora lixo, material coletor plástico,
material cabo alumínio revestido com
plástico, cabo com altura ergonômica,
características
adicionais
fecha
automaticamente quando erguido do
chão, armazenando com segurança o
lixo recolhido.

UND

12

R$ 24,16

R$ 289,12

CONDOR

74

Luva proteção, material nitrílica, aplicação
limpeza, tipo punho longo, tamanho médio, cor
amarela, acabamento palma liso, esterilidade não
esterilizada, características adicionais sem forro

M

50

R$ 10,60

R$ 530,00

VULCAN

75

Prato, material vidro, aplicação refeição,
cor incolor, características adicionais
fundo, utilização em microondas.

UND

75

R$ 3,33

R$ 249,75

NADIR

96

Xícara, material vidro, tipo café, cor
incolor, capacidade 80, características
adicionais com pires.

UND

25

R$ 3,60

R$ 90,00

WHEATON
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97

Xícara, material vidro, tipo chá, cor
incolor, capacidade 200, características
adicionais com pires. Dimensões
aproximadas do produto: Altura da
xícara 6 cm. Diâmetro da xícara 9 cm,
Capacidade: 200 m.

UND

25

R$ 3,80

R$ 95,00

2. 1.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica
para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a
preferência de fornecimento em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração.
2.1. É participante o seguinte órgão:
a) Secretaria Municipal de Saúde
b) Secretaria Municipal de Educação
c) Secretaria Municipal de Ação Social
d) Secretaria Municipal de Meio Ambiente
e) Secretaria Municipal de Cultura e Desporto
f) Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos.
2.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade
da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do
órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no
que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 015/2014, e
na Lei nº 8.666/93.
2.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
2.4.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços.
2.5.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo
do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não
participantes que eventualmente aderirem.
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2.6. Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas
e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de
sua assinatura.
CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DEPREÇOS
4. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput
do art. 65 da Lei nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao
órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores.
4.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
4.1.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado;
4.1.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e
cancelar o registro, sem aplicação de penalidade;
4.1.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação,
observada a ordem de classificação original do certame.
4.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.3. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao
praticado pelo mercado nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei
nº 8.666/93, quando cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniência
de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em caso de força
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e
extracontratual.
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4.4. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso
assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação
da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
e
4.5. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação, quando cabível.
4.6. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as
alterações havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando
analiticamente a variação dos componentes dos custos devidamente justificada.
4.7. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará,
para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido,
pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras
e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o
deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da
escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração
no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a análise do pedido
de revisão de preços serão devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo
parte integrante dos autos processuais.
4.8. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite
do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no
Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata.
4.9. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário
Oficial do Município, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais
vantajosa, nos termos do parágrafo único do Decreto Municipal nº. 015/2014.
4.10.

É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

4.11.

Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação.

4.12. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia
atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.
CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
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5. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico,
quando:
5.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
5.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não
assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
aceitável;
5.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
5.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
5.4.1. Por razões de interesse público;
5.4.2. A pedido do fornecedor.
5.5. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento
do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.
CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
6. De acordo com o artigo 62 da Lei nº 8.666/93, o instrumento de contrato é
facultativo nas licitações com valor até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e em qualquer
caso de compra mediante pronta entrega, independente do valor.
6.1. Nesses casos, o instrumento de contrato poderá ser substituído por outros
instrumentos hábeis como carta-contrato, nota de empenho de despesa e autorização
de compra. Todavia, nesses instrumentos, ou em documentos anexo a eles, devem vir
previstas as cláusulas essenciais da contratação, exigíveis no artigo 55 da Lei nº
8.666/93, tais como: prazo de pagamento; local de entrega; obrigações da contratada e
da contratante; casos de rescisão contratual, dentre outras pertinentes.)
6.2. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificaçãosegundo a
ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu
origem à presente ata e será formalizada mediante (a) instrumento contratual; b)
emissão de nota de empenho de despesa; c) autorização de compra; ou b) descrever
outro instrumento similar), conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93, e
obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Municipal nº 015/14.
6.3. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada
contratação, no prazo de 03 (três) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho
ou instrumento equivalente; ou, b) assinar o Contrato), sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de
Preços.
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6.4. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
fornecedor e aceita pela Administração.
6.5. Previamente à formalização de cada contratação, o Município realizará consulta à
regularidade fiscal da Contratada para identificar possível proibição de contratar com
o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.
6.6. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões contratuais que se fizerem necessários, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
6.7. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
6.7.1. É admitida a subcontratação parcial do objeto do contrato até o limite de 25% do valor
total licitado, mediante prévia e expressa autorização do órgão contratante, observados os
requisitos constantes da Seção “DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES” do
Edital de licitação que deu origem à presente ata de registro de preços.
6.8. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
7. Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de até 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado na forma do art. 57 e art. 65 da Lei nº. 8.666/93, até o limite
legal.
CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO
8. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.
CLÁUSULA NONA
CONTRATADO

-

DAS

OBRIGAÇÕES

DO

CONTRATANTE

E

DO

9. As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas,
respectivamente, nas Seções “DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO” e “DA
OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO
OBJETO
10.Os bens serão recebidos na forma do item “DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E
DEFINITIVO” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO
11.O pagamento dar-se-á na forma do item “DO PAGAMENTO” do edital.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO
CONTRATO
12.A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração,
ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e
de tudo dará ciência à Administração.
12.1. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade
da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior, 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.
12.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome
dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS
13.A apuração e aplicação de sanções dar-se-á na forma da Seção “DAS SANÇÕES” do
edital.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14. Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência.
14.1. Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Preços,
o Termo de Referência e a proposta da empresa.
14.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520/02, do
Decreto n° 015/2014, da Lei Complementar nº 123/06, e da Lei nº 8.666/93,
subsidiariamente.
14.3. O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o da Cidade de Dom
Macedo Costa, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Dom Macedo Costa -Ba, 07 de novembro de 2019
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Representante legal: Gileno Cruz Oliveira
CI: 0223340928-SSP-BA

1ªTestemunha

2ªTestemunha
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos sete dias do mês de novembro de 2019, de um ladoO MUNICÍPIO DE DOM
MACEDO COSTA, pessoa jurídica de direito interno, através do inscrito no CNPJ sob
o nº 13.827.019/0001-58, com sede na Praça Conego Jose Lourenco, por seu
Gestor,EGNALDO PITON MOURA brasileiro, solteiro e agente de saúde, portador da
Cédula de Identidade nº 081.688.05-90SSP-BA e CPF (MF) nº 945.616.725-91, doravante
denominado CONTRATANTE em face da classificação das propostas apresentadas na
respectiva licitação com a finalidade de selecionar propostas para o registro de preços
para a seleção das melhores propostas para eventual aquisição de material de
limpeza e outros para atender as necessidades administrativas da prefeitura
municipal de Dom Macedo Costa, mediante Sistema de Registro de Preços, por
deliberação do Pregoeiro devidamente publicada e homologada no Diário Oficial do
Município de Dom Macedo Costa do dia 07/11/2019 resolve registrar o(s) preço(s) da
empresa classificada abaixo, respeitadas as disposições das Leis Federais nº. 8.666/93 e
10.520/02, consoante às cláusulas e condições doEditalPregãoEletrônico para Registro
de
Preço
n.º0 1 0 / 2 0 1 9
eseusanexosenaspropostasclassificadas,partesintegrantesdesteinstrumento,independent
edetranscrições,emedianteascláusulasenunciadasa seguir.
FORNECEDOR(A) BENEFICIÁRIO(A) DO REGISTRO DE PREÇOS
1. Verde Limp Produtos de Limpeza e Utilidades LTDA,comsedena Avenida Jose
Lomanto
Barbosa
Ramos
nº78Mutuípe
BA,representadanesteatoporseurepresentantelegal,Sr.
Antônio
Carlos
Teixeira
Motaidentidadenº. 09.967.751-29 SSP-BA CPF nº 014.006.985-29 CNPJ 08.874.112/000183
Item

Especificação

UN.

QTD.

V. UNIT.

V. TOTAL

MARCA

1

Ácido
muriático,
estado
físico:
líquido
(fumegante), forma: líquida, cor: amarelado, odor:
pungente e irritante, ph: não disponível, ponto de
ebulição: forma mistura azeotrópica com água,
com ebulição constante a 110°c, composição
ácido clorídrico, A 760 mm de hg de pressão e
20,24 em hcl, ponto de fusão: -25,4ºc (3%
concentração), temperatura de decomposição:
1782°c. Densidade a 20°c: 1,100- 1,200 g/cm³,
solubilidade: miscível com água em todas as
proporções, embalagem de 1 litro.

UND

5

R$ 4,20

R$ 21,00

QUIMEB
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10

Bandeja de papelão, formato retangular N. 23 (20
x 18cm)

UND

500

R$ 2,50

R$ 1.250,00

CONARTE

12

Caixa organizadora baixa com tampa, capacidade
20 lit., mat. plástico, utilizada p/ guardar e/ou
armaz. objetos..

UND

25

R$ 29,60

R$ 740,00

RISCHIOTO

15

Coador café, material flanela, tamanho grande,
aplicação para bule, características adicionais
com cabo.

UND

100

R$ 1,75

R$ 175,00

PIANCÓ TEX

20

Conjunto de tapete de banheiro com 03 (três)
peças.

UND

20

R$ 28,10

R$ 562,00

MIRIAM

31

Desodorizador sanitário, composição paradicloro
benzeno, peso líquido 40 a 50 g, aspecto físico
tablete sólido, para vaso sanitário, características
adicionais embalagem caixa contendo 01 suporte
plástico e refil.

UND

560

R$ 1,16

R$ 649,60

ORIENTAL

33

Detergente limpa alumínio frasco com 500 ml.

UND

250

R$ 1,48

R$ 370,00

HIPPER BOM

36

Escorredor de arroz, fabricado em inox polido,
design versátil com bordas anatômicas que
facilita o manuseio. Dimensões do produto (L x A
x P): 52 x 26 x 28 cm; - (D): 25 cm.

UND

5

R$ 25,00

R$ 125,00

YANGZI

37

Escorredor de prato, material em aço inox,
capacidade para 16 pratos, dimensões: (A x C x
L) 30 x 41 x 28 cm, acompanha suporte plástico
para talheres.

UND

5

R$ 100,00

R$ 500,00

SOLTECN

41

Escova roupa, material corpo madeira, tratamento
superficial envernizado, material cerdas náilon,
cor cerdas branca e marrom.

UND

50

R$ 1,72

R$ 86,00

SANMARCUS

44

Faca material lâmina aço inoxidável com cabo em
polietileno antibacteriana (8 polegadas)

UND

35

R$ 7,97

R$ 278,95

YANGZI

47

Fósforo, pacote c/ 10 caixinhas c/ 40 palitos cada.

PCT

100

R$ 1,90

R$ 190,00

BILLA

60

Luva descartável, confeccionada em polietileno
de alta densidade, transparente, características
adicionais destinadas a área alimentícia, para
evita o contato ou manipulação direta com
alimentos. Tamanho único. Embalagens c/ 100
und.

PCT. C/
100 UND

30

R$ 3,30

R$ 99,00

TALGE
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61

Luva proteção, material nitrílica, aplicação
limpeza, tipo punho longo, tamanho grande, cor
amarela, acabamento palma liso, esterilidade não
esterilizada, características adicionais sem forro.

PAR

170

R$ 2,88

R$ 489,60

VOLK

62

Luva proteção, material nitrílica, aplicação
limpeza, tipo punho longo, tamanho médio, cor
amarela, acabamento palma liso, esterilidade não
esterilizada, características adicionais sem forro

PAR

450

R$ 3,75

R$ 1.687,50

VOLK

69

Papel alumínio, rolo de 30cm X 7,5m. Produto de
alta qualidade, geralmente utilizado no uso
doméstico para preparos de comidas ou para
embalar alimentos. Alumínio reciclavel e não
perecível.

UND

70

R$ 2,71

R$ 189,70

ALLUMIFACIL

70

Papel filme, filme de PVC transparente, para
embalagem, resistente, atóxico e inodoro,
dimensões 28cm x 30 metros.

UND

100

R$ 3,90

R$ 390,00

GUARUFILME

71

Papel higiênico, material celulose virgem ou
aparas excelente qualidade, tipo picotado,
comprimento 30 m, largura 10 cm, tipo folha
simples, cor branca, características adicionais
macio, absorvente, fardo c/ 16 pcts. c/04 rolos.

FARDO

500

R$ 34,70

R$ 17.350,00

FAMILIAR

77

Rodo, material cabo madeira forrado com
polietileno, material suporte plástico, comprimento
suporte
30cm,
quantidade
borrachas
2,
características adicionais cabo com rosca

UND

120

R$ 3,75

R$ 450,00

SANMARCUS

79

Sabão em pasta, neutro, pote de 500 gr.

UND

150

R$ 3,90

R$ 585,00

ATOL

82

Sabonete, aspecto físico sólido, peso 90g, tipo
com perfume, formato retangular, características
adicionais aromas variados, pct. c/12 unid.

PCT

50

R$ 14,00

R$ 700,00

MARAM

84

Saco, material polietileno, cor preta, embalagem
em pacote c/ 10 unidades, capacidade 100 litros,
aplicação coleta de lixo, características adicionais
opaco, super resistente.

PCT

3500

R$ 1,22

R$ 4.270,00

RAVA
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85

Saco, material polietileno, cor preta, embalagem
em pacote c/ 10 unidades, capacidade 30 litros,
aplicação coleta de lixo, características adicionais
opaco, super resistente.

PCT

1200

R$ 0,48

R$ 576,00

RAVA

86

Saco, material polietileno, cor preta, embalagem
em pacote c/ 10 unidades, capacidade 40 litros,
aplicação coleta de lixo, características adicionais
opaco, super resistente.

PCT

900

R$ 1,33

R$ 1.197,00

RAVA

90

Talher descartável, material plástico, tipo garfo,
aplicação sobremesa, cor incolor, tamanho
médio, pacote com 50 und.

PC C/ 50
UND

700

R$ 1,82

R$ 1.274,00

ULTRA

VALOR GLOBAL DOS ITENS >>>>>>>>>>>>>>

R$

R$ 34.205,35

TRINTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

1.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica
para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a
preferência de fornecimento em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração.
2.1. É participante o seguinte órgão:
a) Secretaria Municipal de Saúde
b) Secretaria Municipal de Educação
c) Secretaria Municipal de Ação Social
d) Secretaria Municipal de Meio Ambiente
e) Secretaria Municipal de Cultura e Desporto
f) Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos.
2.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade
da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do
órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no
que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 015/2014, e
na Lei nº 8.666/93.
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2.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
2.4.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços.
2.5.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo
do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não
participantes que eventualmente aderirem.
2.6. Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas
e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de
sua assinatura.
CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DEPREÇOS
4. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput
do art. 65 da Lei nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao
órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores.
4.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
4.1.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado;
4.1.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e
cancelar o registro, sem aplicação de penalidade;
4.1.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação,
observada a ordem de classificação original do certame.
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4.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.3. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao
praticado pelo mercado nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei
nº 8.666/93, quando cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniência
de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em caso de força
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e
extracontratual.
4.4. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso
assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação
da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
e
4.5. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação, quando cabível.
4.6. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as
alterações havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando
analiticamente a variação dos componentes dos custos devidamente justificada.
4.7. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará,
para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido,
pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras
e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o
deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da
escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração
no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a análise do pedido
de revisão de preços serão devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo
parte integrante dos autos processuais.
4.8. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite
do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no
Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata.
4.9. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário
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Oficial do Município, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais
vantajosa, nos termos do parágrafo único do Decreto Municipal nº. 015/2014.
4.10.

É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

4.11.

Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação.

4.12. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia
atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.
CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico,
quando:
5.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
5.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não
assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
aceitável;
5.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
5.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
5.4.1. Por razões de interesse público;
5.4.2. A pedido do fornecedor.
5.5. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento
do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.
CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
6. De acordo com o artigo 62 da Lei nº 8.666/93, o instrumento de contrato é
facultativo nas licitações com valor até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e em qualquer
caso de compra mediante pronta entrega, independente do valor.
6.1. Nesses casos, o instrumento de contrato poderá ser substituído por outros
instrumentos hábeis como carta-contrato, nota de empenho de despesa e autorização
de compra. Todavia, nesses instrumentos, ou em documentos anexo a eles, devem vir
previstas as cláusulas essenciais da contratação, exigíveis no artigo 55 da Lei nº
8.666/93, tais como: prazo de pagamento; local de entrega; obrigações da contratada e
da contratante; casos de rescisão contratual, dentre outras pertinentes.)
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6.2. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificaçãosegundo a
ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu
origem à presente ata e será formalizada mediante (a) instrumento contratual; b)
emissão de nota de empenho de despesa; c) autorização de compra; ou b) descrever
outro instrumento similar), conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93, e
obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Municipal nº 015/14.
6.3. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada
contratação, no prazo de 03 (três) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho
ou instrumento equivalente; ou, b) assinar o Contrato), sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de
Preços.
6.4. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
fornecedor e aceita pela Administração.
6.5. Previamente à formalização de cada contratação, o Município realizará consulta à
regularidade fiscal da Contratada para identificar possível proibição de contratar com
o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.
6.6. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões contratuais que se fizerem necessários, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
6.7. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
6.7.1. É admitida a subcontratação parcial do objeto do contrato até o limite de 25% do valor
total licitado, mediante prévia e expressa autorização do órgão contratante, observados os
requisitos constantes da Seção “DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES” do
Edital de licitação que deu origem à presente ata de registro de preços.
6.8. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
7. Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de até 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado na forma do art. 57 e art. 65 da Lei nº. 8.666/93, até o limite
legal.
CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO
8. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.
CLÁUSULA NONA
CONTRATADO

-

DAS

OBRIGAÇÕES

DO

CONTRATANTE
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9. As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas,
respectivamente, nas Seções “DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO” e “DA
OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO
OBJETO
10.Os bens serão recebidos na forma do item “DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E
DEFINITIVO” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO
11.O pagamento dar-se-á na forma do item “DO PAGAMENTO” do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO
CONTRATO
12.A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração,
ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e
de tudo dará ciência à Administração.
12.1. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade
da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior, 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.
12.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome
dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS
13.A apuração e aplicação de sanções dar-se-á na forma da Seção “DAS SANÇÕES” do
edital.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14. Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência.
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14.1. Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Preços,
o Termo de Referência e a proposta da empresa.
14.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520/02, do
Decreto n° 015/2014, da Lei Complementar nº 123/06, e da Lei nº 8.666/93,
subsidiariamente.
14.3. O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o da Cidade de Dom
Macedo Costa, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Dom Macedo Costa -Ba, 07 de novembro de 2019

EGNALDO PITON MOURA
Órgão Responsável pelo Registro de Preços
Prefeito Municipal

VERDE LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA
Representante legal: Sr. Antônio Carlos Teixeira Mota
CI: 09.967.751-29 SSP-BA

1ªTestemunha

2ªTestemunha
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