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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
ESTADO DA BAHIA
Rua Francisco Silva, 15 – Centro – CEP: 46.290-000
CNPJ 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 -2210
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2021/SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO ADM Nº 097/2021
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Ao primeiro dia do mês de dezembro de 2021, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA,
inscrita no CNPJ nº 13.677.687/0001-46, situada a Rua Francisco Silva Nº 15, Centro, Mortugaba/BA,
CEP: 46.290-000, neste ato representado pelo seu Prefeito, o Senhor Heráclito Luiz Paixão Matos,
inscrito no CPF sob o nº 263.268.505-25, portador de RG nº 1570589, nos termos da Lei nº das Leis
Federais nº 10.520/02, Decreto Federal nº 5.450/05 Leis Complementares nº 123/06, 147/14 e 155/16,
Portaria Nº. 003 de 04 de Janeiro de 2019, Decreto Municipal Nº 031 de 09 de janeiro de 2017 e
Decreto Municipal Nº 025 de 03 de julho de 2018; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e
as demais normas legais correlatas, da classificação das propostas apresentadas no Pregão
Eletrônico para Registro de Preços nº 042/2021, conforme homologação datada de: 01/12/2021,
resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir elencados,
conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo
sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa, PEDRO SILVA ALVES-ME (MARCENÁRIA
AMIGO), inscrita no CNPJ de nº 10.254.016/0001-84, com sede na Rua José Coelho, S/N, Centro,
Mortugaba – BA, sendo que a mesma se fez representar pelo Sr. Pedro Silva Alves, portador do CPF
de nº 623.812.705-82 e RG de n° 05160763259.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto desta Ata é o PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL
E FUTURA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), conforme especificações do Termo de
Referência e quantidades estabelecidas abaixo:
VALOR
VALOR
UNIDADE QUANT.
ITEM
DESCRIÇÃO DO ITEM
UNITÁRIO
TOTAL
1.
2.

MASTRO PARA BANDEIRA EM INOX
medindo2.40 de comprimento
SUPORTE EM MDF PARA MASTROS DE

Un

12

80,00

960,00

Un

02

350,00

700,00

BANDEIRAS para 4 bandeiras
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
ESTADO DA BAHIA
Rua Francisco Silva, 15 – Centro – CEP: 46.290-000
CNPJ 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 -2210
CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA C/
BRAÇOS REGULÁVEIS PRETO
- Peso Real Suportado (kg): 110kg
- Estrutura - Giratória: Sim
- Material Assento/Encosto: Tecido
- Densidade Espuma: D45
- Largura Assento (cm): 43cm ± 1cm
- Profundidade Assento (cm): 38cm ± 1cm
- Espessura Assento (cm): 4,5cm ± 1cm
- Largura Encosto(cm): 36,5cm ± 1cm
- Altura Encosto(cm): 28,5cm ± 1cm
- Espessura Encosto (cm): 3,5cm ± 1cm
- Estrutura - Regulagem de Altura a Gás: Sim
- Atura Assento ao solo Mín - Máx (cm): 45cm
- 55cm ± 5cm
- Largura Total(cm): 57cm ± 3cm
- Altura Total(cm): 84,5cm - 91,5cm ± 3cm
- Profundidade Total(cm): 57cm ± 3cm
3. - Regulagem de inclinação do encosto: Não
- Regulagem de altura encosto: Não
- Com Sistema RELAX: Não
- Com Rodízio: Sim
- Braços Reguláveis: Sim
CADEIRA SECRETARIA FIXA PÉ PALITO
PRETO PARA ESCRITÓRIO
4.

ESPECIFICAÇÕES:

Un

19

390,00

7.410,00

Un

20

256,10

5.122,00

- Material Composição:Assento e encosto
com espuma injetada 34 mm, revestido em
tecido de alta qualidade.
- Estrutura em aço carbono com pintura
eletrostática a pó, garantindo maior
durabilidade e qualidade.
- Peso recomendado: 110 kg
- Conteúdo da Embalagem: 1 cadeira
- Altura: 85 cm
- Altura encosto: 36 cm
- Largura assento: 43 cm
- Profundidade assento: 39 cm
- Peso líq. aproximado do Produto: 4 kg
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
ESTADO DA BAHIA
Rua Francisco Silva, 15 – Centro – CEP: 46.290-000
CNPJ 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 -2210
LONGARINA PLÁSTICA 3 LUGARES
- Assento: confeccionado em polipropileno
(PP), no sistema de injeção termoplástica.
Com travamento feito por parafusos.
- Encosto: confeccionado em polipropileno
(PP), no sistema de injeção termoplástica.
- Fixa-se na estrutura através de encaixes,
com travamento na estrutura através de pinotampão, também confeccionado em
polipropileno (PP) da mesma cor do encosto.
- Estrutura: Confeccionado em tubo de aço
carbono 50x30 e tubo oblongo 16x30
- Medidas Assento: 46,5 cm largura x 40 cm
profundidade
- Medidas Encosto: 46,5 cm largura x 30 cm
altura
- Altura do Assento até o chão: 44 cm
- Altura total até o chão: 87 cm
- Dimensões aproximadas do produto
5. montado: 144 cm largura x 50 profundidade x
87 altura
- Conteúdo da embalagem: 1 longarina.
- Peso líquido aproximado do produto: 15 kg
- Peso recomendado: até 110 kg / lugar
CONJUNTO ALUNO– CJA – 03 (Amarelo
6.
infantil)
CADEIRA ALUNO– CJA – 03 (Amarela
7.
infantil)
KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA
60 LITROS COM 4 PEÇAS
- O kit é composto por 4 Lixeiras para Coleta
Seletiva 60 Litros fabricado em Polietileno de
Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP).
Produzidas com alto padrão de tecnologia e
qualidade de acordo com as principais
normas vigentes da (ANVISA).
- Possuem estrutura em aço galvanizado.
- Podem ser montadas e desmontadas
facilmente, garantindo maior segurança e
8. durabilidade. Com tampa basculante e
sistema multi encaixe, permitindo encaixar
umas às outras.

Un

Un
Un

Un

08

585,00

4.680,00

80

364,00

29.120,00

36

136,50

4.914,00

10

1.223,00

12.230,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
ESTADO DA BAHIA
Rua Francisco Silva, 15 – Centro – CEP: 46.290-000
CNPJ 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 -2210
Características:
- São facilmente empilháveis, agilizando seu
armazenamento e estoque
- São divididas por cores para facilitar o
descarte e separação do lixo
- Resistentes ao impacto, aos raios
ultravioletas e às repetidas lavagens
- Com tampa basculante e sistema multi
encaixe
- Estrutura em aço galvanizado
- Especificações Técnicas:
- Capacidade: 60 Litros
- Cores: Amarelo, verde, azul e vermelho
- Largura: 430mm
- Altura: 930mm
- Comprimento: 1610mm

9.

- Peso: 14,760kg
PAINEL MÓVEL COM RODINHAS EM MDF

medindo 1.80x2.70
CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO
- Acabamento em PVC na cor branca
- Aditivada com anti-UV resistente aos raios
solares
Informações técnicas
- Capacidade - 154 kg
- Dimensões Produto - Cm x A x L x P
90 x 43 x 51 cm
10.
- Material - Polipropileno
- Peso do Produto - 2,20 kg
MESA QUADRADA PVC BRANCA
- Confeccionada em PVC na cor branca
- Aditivada com anti-UV resistente aos raios
solares
- Possui abertura para guarda-sol
- Formato - Quadrada
- Material/Composição da Estrutura - PVC
- Material/Composição do Tampo - PVC
- Gavetas- Não possui
- Pés - PVC
- Estampa/Cor - Branco
- Dobrável - Não
- Peso líquido aproximado do produto (kg)
11. 3,8 kg
- Dimensões aproximadas do produto sem
embalagem (AxLxP) 72x68x68cm

Un

08

600,00

4.800,00

Un

400

45,00

18.000,00

Un

40

92,85

3.714,00

VALOR TOTAL DO LOTE

91.650,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
ESTADO DA BAHIA
Rua Francisco Silva, 15 – Centro – CEP: 46.290-000
CNPJ 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 -2210

Os produtos/serviços serão entregues/executados de uma só vez ou parceladamente conforme Ordem
de Fornecimento/Serviço, no prazo não superior a 48h (quarenta e oito horas), contados da data de
recebimento da Solicitação de Fornecimento e/ou Execução.
A presente Ata tem validade de 01 (um) ano, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogada a critério da Administração.
Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da presente Ata de Registro de
Preços.
A(s) empresa(s) detentora(s) do registro assume(m) o compromisso de fornecer o(s) produto(s)
solicitado(s) e executar o(s) serviço(s) na(s) quantidade(s) definida(s) no(s) pedido(s) a ser(em)
emitido(s) pelo Município de Mortugaba/BA, pelo(s) preço(s) registrado(s) e nas condições constantes
do edital, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços.
Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a(s) empresa(s) detentora(s) deverá(ão), a cada
fatura emitida, comprovar sua(s) regularidade(s) perante o Sistema de Seguridade Social (INSS),
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Fazendas Municipal, Estadual e Federal e ainda
perante a Justiça do Trabalho.
CLÁUSULA II – DA CONTRATAÇÃO
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Município de Mortugaba por
intermédio de instrumento contratual na forma parcelada por tempo determinado pela administração,
uma vez que o sistema de registro de preços proporciona dessa forma, emissão de nota de empenho
de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de
1993.
A existência de Preços Registrados, não obriga o Município a firmar as contratações que eles poderão
advir.
Na hipótese do FORNECEDOR primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não
aceitar ou não retirar o contrato no prazo e condições estabelecidas, poderão ser convocados os
fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, independentemente da cominação
prevista no Artigo 81, da Lei 8.666/93.
Observados os critérios e condições estabelecidos no edital, o Município poderá comprar de mais de
um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que as razões de interesse
público justifiquem e que o primeiro classificado não possua fornecimento compatível com o solicitado
pelo Município, observado às condições do edital e o Preço Registrado.
A fiscalização será exercida pela Secretaria solicitante.
CLÁUSULA III – DA ENTREGA
Os produtos/serviços serão entregues/executados de uma só vez ou parceladamente conforme Ordem
de Fornecimento/Serviço, no prazo não superior às24h (vinte e quatro horas), contados da data de
recebimento da Solicitação de Fornecimento e/ou Execução. Caso os produtos não correspondam ao
exigido pelo edital, o fornecedor deverá providenciar de imediato a sua substituição, visando ao
atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no edital e na Lei
8.666/93.
CLÁUSULA IV – DAS SANÇÕES
Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado a Administração poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
ESTADO DA BAHIA
Rua Francisco Silva, 15 – Centro – CEP: 46.290-000
CNPJ 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 -2210

a) advertência;
b) multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato, por dia de atraso na execução e/ou
fornecimento, até o 20º (vigésimo) dia;
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia, pelo
atraso no fornecimento e/ou execução, facultada a rescisão contratual, sem prejuízo das demais
penalidades previstas na Lei nº 8.666/93;
d) pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita à multa tratada nesta
Cláusula:
_ pela recusa injustificada de receber a Nota de Empenho e assinar o Contrato;
_ pelo atraso na entrega do fornecimento, em relação ao prazo proposto e aceito; e
_ pela não entrega do fornecimento, caracterizando-se a falta se a entrega não se efetivar dentro dos
quinze dias que se seguirem ao término do prazo proposto e aceito.
e) A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o
atraso do fornecimento dos produtos for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela
Administração da Prefeitura Municipal de Mortugaba que fixará novo prazo, este improrrogável, para a
completa execução das obrigações assumidas;
CLÁUSULA V– DA RESCISÃO CONTRATUAL
A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a
80 da Lei8.666/93.
Caso a Contratante não se utilize da prerrogativa de rescindir a Ata de Registro de Preços a seu
exclusivo critério,poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das Faturas, até que a
Contratada cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das
sanções previstas no edital e na Lei 8.666/93.
A rescisão poderá ser Unilateral, Amigável ou Judicial, nos termos e condições previstas no Artigo 79
da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA VI – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
O Registro de Preços do fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia defesa, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses:
I – Pelo Município:
a) O fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital ou Ata de Registro de Preços;
b) O fornecedor der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do Registro de Preços,
por um dos motivos elencados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93;
c) Os Preços Registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado, na forma do Inciso XII, do Artigo 78
da Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores.
II – Pelo Fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de
cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
ESTADO DA BAHIA
Rua Francisco Silva, 15 – Centro – CEP: 46.290-000
CNPJ 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 -2210
O cancelamento será precedido de Processo Administrativo a ser examinado pelo Município, sendo
que a decisão final deverá ser fundamentada.
A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento do Registro de Preços, não desobriga do
fornecimento dos produtos, até a decisão do Município, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo
de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA VII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A dotação orçamentária será devidamente informada no momento da contratação.
Havendo necessidade, e com a devida autorização poderão ser utilizados Recursos Orçamentários de
quaisquer Secretarias Municipais.
CLÁUSULA VIII – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Jacaraci/BA para dirimir dúvidas e questões oriundas da presente
Ata de Registro de Preços, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
PARECER:
Por estar a presente ata em conformidade com as determinações da Lei 8.666/93 e demais relativas
ao assunto no ordenamento vigente, manifesto-me favoravelmente a sua celebração.
Procuradoria do Município de Mortugaba.

________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
CNPJ: 13.677.687/0001-46
CONTRATANTE

_______________________________________________
PEDRO SILVA ALVES-ME (MARCENÁRIA AMIGO)
CNPJ de nº 10.254.016/0001-84
CONTRATADA

7
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2021

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LRKZW1NDJZJQCMPL1TUZSQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Mortugaba

Sábado
8 de Janeiro de 2022
9 - Ano IV - Nº 1115

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
ESTADO DA BAHIA
Rua Francisco Silva, 15 – Centro – CEP: 46.290-000
CNPJ 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 -2210
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2021/SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO ADM Nº 104/2021
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Aos treze dias do mês de dezembro de 2021, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA,
inscrita no CNPJ nº 13.677.687/0001-46, situada a Rua Francisco Silva Nº 15, Centro, Mortugaba/BA,
CEP: 46.290-000, neste ato representado pelo seu Prefeito, o Senhor Heráclito Luiz Paixão Matos,
inscrito no CPF sob o nº 263.268.505-25, portador de RG nº 1570589, nos termos da Lei nº das Leis
Federais nº 10.520/02, Decreto Federal nº 5.450/05 Leis Complementares nº 123/06, 147/14 e 155/16,
Portaria Nº. 003 de 04 de Janeiro de 2019, Decreto Municipal Nº 031 de 09 de janeiro de 2017 e
Decreto Municipal Nº 025 de 03 de julho de 2018; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e
as demais normas legais correlatas, da classificação das propostas apresentadas no Pregão
Eletrônico para Registro de Preços nº 045/2021, conforme homologação datada de: 13/12/2021,
resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir elencados,
conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo
sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa, CAMBUI VEICULOS LTDA, inscrita no CNPJ de
nº 14.456.792/0001-18, com sede à Av. Bartolomeu de Gusmão, 750, Bairro Jurema, Vitória da
Conquista – BA, que se fez representar pelo Senhor Antonio Roberto de Barros Cairo, brasileiro,
portador do CPF: 050.759.125-9 e RG de Nº 00971172-42.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto desta Ata é o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTIVO NA COR BRANCA, 0KM, 1.0, FLEX, CAPACIDADE PARA 05
PASSAGEIRO COMPLETO COM TODOS OS ITENS DE SÉRIE PARA ATENDER A SECRETÁRIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MORTUGABA-BA., conforme especificações do
Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
ESTADO DA BAHIA
Rua Francisco Silva, 15 – Centro – CEP: 46.290-000
CNPJ 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 -2210
Os produtos/serviços serão entregues/executados de uma só vez ou parceladamente conforme Ordem
de Fornecimento/Serviço, no prazo não superior a 48h (quarenta e oito horas), contados da data de
recebimento da Solicitação de Fornecimento e/ou Execução.
A presente Ata tem validade de 01 (um) ano, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogada a critério da Administração.
Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da presente Ata de Registro de
Preços.
A(s) empresa(s) detentora(s) do registro assume(m) o compromisso de fornecer o(s) produto(s)
solicitado(s) e executar o(s) serviço(s) na(s) quantidade(s) definida(s) no(s) pedido(s) a ser(em)
emitido(s) pelo Município de Mortugaba/BA, pelo(s) preço(s) registrado(s) e nas condições constantes
do edital, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços.
Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a(s) empresa(s) detentora(s) deverá(ão), a cada
fatura emitida, comprovar sua(s) regularidade(s) perante o Sistema de Seguridade Social (INSS),
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Fazendas Municipal, Estadual e Federal e ainda
perante a Justiça do Trabalho.
CLÁUSULA II – DA CONTRATAÇÃO
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Município de Mortugaba por
intermédio de instrumento contratual na forma parcelada por tempo determinado pela administração,
uma vez que o sistema de registro de preços proporciona dessa forma, emissão de nota de empenho
de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de
1993.
A existência de Preços Registrados, não obriga o Município a firmar as contratações que eles poderão
advir.
Na hipótese do FORNECEDOR primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não
aceitar ou não retirar o contrato no prazo e condições estabelecidas, poderão ser convocados os
fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, independentemente da cominação
prevista no Artigo 81, da Lei 8.666/93.
Observados os critérios e condições estabelecidos no edital, o Município poderá comprar de mais de
um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que as razões de interesse
público justifiquem e que o primeiro classificado não possua fornecimento compatível com o solicitado
pelo Município, observado às condições do edital e o Preço Registrado.
A fiscalização será exercida pela Secretaria solicitante.
CLÁUSULA III – DA ENTREGA
Os produtos/serviços serão entregues/executados de uma só vez ou parceladamente conforme Ordem
de Fornecimento/Serviço, no prazo não superior às24h (vinte e quatro horas), contados da data de
recebimento da Solicitação de Fornecimento e/ou Execução. Caso os produtos não correspondam ao
exigido pelo edital, o fornecedor deverá providenciar de imediato a sua substituição, visando ao
atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no edital e na Lei
8.666/93.
CLÁUSULA IV – DAS SANÇÕES
Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado a Administração poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
a) advertência;
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b) multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato, por dia de atraso na execução e/ou
fornecimento, até o 20º (vigésimo) dia;
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia, pelo
atraso no fornecimento e/ou execução, facultada a rescisão contratual, sem prejuízo das demais
penalidades previstas na Lei nº 8.666/93;
d) pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita à multa tratada nesta
Cláusula:
_ pela recusa injustificada de receber a Nota de Empenho e assinar o Contrato;
_ pelo atraso na entrega do fornecimento, em relação ao prazo proposto e aceito; e
_ pela não entrega do fornecimento, caracterizando-se a falta se a entrega não se efetivar dentro dos
quinze dias que se seguirem ao término do prazo proposto e aceito.
e) A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o
atraso do fornecimento dos produtos for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela
Administração da Prefeitura Municipal de Mortugaba que fixará novo prazo, este improrrogável, para a
completa execução das obrigações assumidas;
CLÁUSULA V– DA RESCISÃO CONTRATUAL
A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a
80 da Lei8.666/93.
Caso a Contratante não se utilize da prerrogativa de rescindir a Ata de Registro de Preços a seu
exclusivo critério,poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das Faturas, até que a
Contratada cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das
sanções previstas no edital e na Lei 8.666/93.
A rescisão poderá ser Unilateral, Amigável ou Judicial, nos termos e condições previstas no Artigo 79
da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA VI – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
O Registro de Preços do fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia defesa, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses:
I – Pelo Município:
a) O fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital ou Ata de Registro de Preços;
b) O fornecedor der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do Registro de Preços,
por um dos motivos elencados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93;
c) Os Preços Registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado, na forma do Inciso XII, do Artigo 78
da Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores.
II – Pelo Fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de
cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços.
O cancelamento será precedido de Processo Administrativo a ser examinado pelo Município, sendo
que a decisão final deverá ser fundamentada.
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A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento do Registro de Preços, não desobriga do
fornecimento dos produtos, até a decisão do Município, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo
de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA VII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A dotação orçamentária será devidamente informada no momento da contratação.
Havendo necessidade, e com a devida autorização poderão ser utilizados Recursos Orçamentários de
quaisquer Secretarias Municipais.
CLÁUSULA VIII – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Jacaraci/BA para dirimir dúvidas e questões oriundas da presente
Ata de Registro de Preços, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
PARECER:
Por estar a presente ata em conformidade com as determinações da Lei 8.666/93 e demais relativas
ao assunto no ordenamento vigente, manifesto-me favoravelmente a sua celebração.
Procuradoria do Município de Mortugaba.

________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
CNPJ: 13.677.687/0001-46
CONTRATANTE

_______________________________________________
CAMBUI VEICULOS LTDA
CNPJ de nº 14.456.792/0001-18
CONTRATADA

4
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2021

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LRKZW1NDJZJQCMPL1TUZSQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Mortugaba

Sábado
8 de Janeiro de 2022
13 - Ano IV - Nº 1115

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
ESTADO DA BAHIA
Rua Francisco Silva, 15 – Centro – CEP: 46.290-000
CNPJ 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 -2210
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2021/SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO ADM Nº 106/2021
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Aos treze dias do mês de dezembro de 2021, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA,
inscrita no CNPJ nº 13.677.687/0001-46, situada a Rua Francisco Silva Nº 15, Centro, Mortugaba/BA,
CEP: 46.290-000, neste ato representado pelo seu Prefeito, o Senhor Heráclito Luiz Paixão Matos,
inscrito no CPF sob o nº 263.268.505-25, portador de RG nº 1570589, nos termos da Lei nº das Leis
Federais nº 10.520/02, Decreto Federal nº 5.450/05 Leis Complementares nº 123/06, 147/14 e 155/16,
Portaria Nº. 003 de 04 de Janeiro de 2019, Decreto Municipal Nº 031 de 09 de janeiro de 2017 e
Decreto Municipal Nº 025 de 03 de julho de 2018; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e
as demais normas legais correlatas, da classificação das propostas apresentadas no Pregão
Eletrônico para Registro de Preços nº 047/2021, conforme homologação datada de: 13/12/2021,
resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir elencados,
conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo
sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa, MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA, pessoa
jurídica, de direito privado, inscrita no CNPJ n° 13.265.251/0002-20, com sede na AV ROSA CRUZ,
285/ Loja A Loja B, Candeias / Vitória da Conquista/BA, neste ato representado Senhor Heleno
Oliveira Neto, portador da cédula de identidade RG nº. 63999838 SSP/BA, e CFP nº. 016.283.135-87.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto desta Ata é o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTIVO 0KM, 1.0, FLEX, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIRO COMPLETO
COM TODOS OS ITENS DE SÉRIE PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORTUGABA-BA, conforme especificações do Termo
de Referência e quantidades estabelecidas abaixo:

Os produtos/serviços serão entregues/executados de uma só vez ou parceladamente conforme Ordem
de Fornecimento/Serviço, no prazo não superior a 48h (quarenta e oito horas), contados da data de
recebimento da Solicitação de Fornecimento e/ou Execução.
A presente Ata tem validade de 01 (um) ano, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogada a critério da Administração.
Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da presente Ata de Registro de
Preços.
A(s) empresa(s) detentora(s) do registro assume(m) o compromisso de fornecer o(s) produto(s)
solicitado(s) e executar o(s) serviço(s) na(s) quantidade(s) definida(s) no(s) pedido(s) a ser(em)
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emitido(s) pelo Município de Mortugaba/BA, pelo(s) preço(s) registrado(s) e nas condições constantes
do edital, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços.
Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a(s) empresa(s) detentora(s) deverá(ão), a cada
fatura emitida, comprovar sua(s) regularidade(s) perante o Sistema de Seguridade Social (INSS),
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Fazendas Municipal, Estadual e Federal e ainda
perante a Justiça do Trabalho.
CLÁUSULA II – DA CONTRATAÇÃO
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Município de Mortugaba por
intermédio de instrumento contratual na forma parcelada por tempo determinado pela administração,
uma vez que o sistema de registro de preços proporciona dessa forma, emissão de nota de empenho
de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de
1993.
A existência de Preços Registrados, não obriga o Município a firmar as contratações que eles poderão
advir.
Na hipótese do FORNECEDOR primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não
aceitar ou não retirar o contrato no prazo e condições estabelecidas, poderão ser convocados os
fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, independentemente da cominação
prevista no Artigo 81, da Lei 8.666/93.
Observados os critérios e condições estabelecidos no edital, o Município poderá comprar de mais de
um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que as razões de interesse
público justifiquem e que o primeiro classificado não possua fornecimento compatível com o solicitado
pelo Município, observado às condições do edital e o Preço Registrado.
A fiscalização será exercida pela Secretaria solicitante.
CLÁUSULA III – DA ENTREGA
Os produtos/serviços serão entregues/executados de uma só vez ou parceladamente conforme Ordem
de Fornecimento/Serviço, no prazo não superior às24h (vinte e quatro horas), contados da data de
recebimento da Solicitação de Fornecimento e/ou Execução. Caso os produtos não correspondam ao
exigido pelo edital, o fornecedor deverá providenciar de imediato a sua substituição, visando ao
atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no edital e na Lei
8.666/93.
CLÁUSULA IV – DAS SANÇÕES
Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado a Administração poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato, por dia de atraso na execução e/ou
fornecimento, até o 20º (vigésimo) dia;
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia, pelo
atraso no fornecimento e/ou execução, facultada a rescisão contratual, sem prejuízo das demais
penalidades previstas na Lei nº 8.666/93;
d) pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita à multa tratada nesta
Cláusula:
_ pela recusa injustificada de receber a Nota de Empenho e assinar o Contrato;
_ pelo atraso na entrega do fornecimento, em relação ao prazo proposto e aceito; e
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_ pela não entrega do fornecimento, caracterizando-se a falta se a entrega não se efetivar dentro dos
quinze dias que se seguirem ao término do prazo proposto e aceito.
e) A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o
atraso do fornecimento dos produtos for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela
Administração da Prefeitura Municipal de Mortugaba que fixará novo prazo, este improrrogável, para a
completa execução das obrigações assumidas;
CLÁUSULA V– DA RESCISÃO CONTRATUAL
A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a
80 da Lei8.666/93.
Caso a Contratante não se utilize da prerrogativa de rescindir a Ata de Registro de Preços a seu
exclusivo critério,poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das Faturas, até que a
Contratada cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das
sanções previstas no edital e na Lei 8.666/93.
A rescisão poderá ser Unilateral, Amigável ou Judicial, nos termos e condições previstas no Artigo 79
da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA VI – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
O Registro de Preços do fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia defesa, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses:
I – Pelo Município:
a) O fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital ou Ata de Registro de Preços;
b) O fornecedor der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do Registro de Preços,
por um dos motivos elencados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93;
c) Os Preços Registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado, na forma do Inciso XII, do Artigo 78
da Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores.
II – Pelo Fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de
cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços.
O cancelamento será precedido de Processo Administrativo a ser examinado pelo Município, sendo
que a decisão final deverá ser fundamentada.
A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento do Registro de Preços, não desobriga do
fornecimento dos produtos, até a decisão do Município, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo
de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA VII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A dotação orçamentária será devidamente informada no momento da contratação.
Havendo necessidade, e com a devida autorização poderão ser utilizados Recursos Orçamentários de
quaisquer Secretarias Municipais.
CLÁUSULA VIII – DO FORO
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Fica eleito o foro da Comarca de Jacaraci/BA para dirimir dúvidas e questões oriundas da presente
Ata de Registro de Preços, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
PARECER:
Por estar a presente ata em conformidade com as determinações da Lei 8.666/93 e demais relativas
ao assunto no ordenamento vigente, manifesto-me favoravelmente a sua celebração.
Procuradoria do Município de Mortugaba.

________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
CNPJ: 13.677.687/0001-46
CONTRATANTE

_______________________________________________
MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA
CNPJ n° 13.265.251/0002-20
CONTRATADA
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021/SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO ADM Nº 107/2021
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Aos dezessete dias do mês de dezembro de 2021, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA,
inscrita no CNPJ nº 13.677.687/0001-46, situada a Rua Francisco Silva Nº 15, Centro, Mortugaba/BA,
CEP: 46.290-000, neste ato representado pelo seu Prefeito, o Senhor Heráclito Luiz Paixão Matos,
inscrito no CPF sob o nº 263.268.505-25, portador de RG nº 1570589, nos termos da Lei nº das Leis
Federais nº 10.520/02, Decreto Federal nº 5.450/05 Leis Complementares nº 123/06, 147/14 e 155/16,
Portaria Nº. 003 de 04 de Janeiro de 2019, Decreto Municipal Nº 031 de 09 de janeiro de 2017 e
Decreto Municipal Nº 025 de 03 de julho de 2018; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e
as demais normas legais correlatas, da classificação das propostas apresentadas no Pregão
Eletrônico para Registro de Preços nº 048/2021, conforme homologação datada de: 17/12/2021,
resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir elencados,
conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo
sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa, PEDRO SILVA ALVES-ME (MARCENÁRIA
AMIGO), inscrita no CNPJ de nº 10.254.016/0001-84, com sede na Rua José Coelho, S/N, Centro,
Mortugaba – BA, sendo que a mesma se fez representar pelo Sr. Pedro Silva Alves, portador do CPF
de nº 623.812.705-82 e RG de n° 05160763259.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto desta Ata é o PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL
E FUTURA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A CRECHE ESCOLA MUNICIPAL JOVINO
PEREIRA DE BRITO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I),
conforme especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO DO ITEM

UN

MARCA

QUANT.

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

01

Armário para porta arquivo suspenso com 8 gavetas 1,85 x0,80 x 0,45
com MDF e roldanas.

UN

Marcenaria
Amigo

02

1.961,00

3.922,00

02

Mesa em U em MDF com pés de alumínio (DIRETORIA)medindo
0.60x 1.83x 0.75

UN

Marcenaria
Amigo

01

1.960,00

1.960,00

03

Expositor em MDF para livros medindo1. 20x 1.30x 0.45

UN

Marcenaria
Amigo

04

1.007,00

4.028,00

04

Lixeira em MDF (DIRETORIA) com roldanas 0,50 X 0,35 X0,35
quadrada

UN

Marcenaria
Amigo

12

148,00

1.776,00

05

Módulos em MDF, com duas portas de correr e prateleirasinterna com
roldanas de
silicone(SECRETARIA)medindo1.40x0.80x 0.45.

UN

Marcenaria
Amigo

01

1.007,00

1.007,00

06

Armário em MDF com 24 divisórias- (SALA DE
PROFESSOR)medindo 3.50 x 0.60x 2.80

UN

Marcenaria
Amigo

01

9.300,00

9.300,00

07

Armário feito com 04 portas de correr em MDF branco –
(ALMOXARIFADO) medindo3.50x0.60x2.80

UN

Marcenaria
Amigo

01

8.000,00

8.000,00

08

Quadro (lousa) em MDF branco com 03 faixas verticais emMDF
medindo1.30x1.50x1.80

UN

Marcenaria
Amigo

08

980,00

7.840,00
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CNPJ 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 -2210

09

Armário feito em MDF para –(SALA DE AULA)medindo1.85x1.30
com 6 portas

UN

Marcenaria
Amigo

02

1.900,00

3.800,00

10

Mesa retangular monobloco com bordas arredondadas
M1(REFEITÓRIO)medindo2.70x0.85x0.60

UN

Marcenaria
Amigo

06

1.000,00

6.000,00

UN

Marcenaria
Amigo

05

800,00

4.000,00

11

Quadro mural de feltro medindo1.20x0.80.00.6 com vidro echave

12

Mastro para bandeira em inox medindo2.40 de
comprimento com ponteira

UN

Marcenaria
Amigo

04

80,00

320,00

13

Suporte em MDF para mastros de bandeiras para 4bandeiras
medindo 0,80 x0,25 x 0,20

UN

Marcenaria
Amigo

01

350,00

350,00

14

Painel móvel com rodinhas em MDF medindo 1.80x2.70

UN

Marcenaria
Amigo

01

500,00

500,00

15

Tampos mesa MDF 9 mm 1,20cm diâmetro em MDF cru

UN

Marcenaria
Amigo

15

150,00

2.250,00

16

Mesa de madeira – (SALA DE PROFESSOR)medindo
2.40 x1.20x0.75 com roldanas em MDF

UN

Marcenaria
Amigo

01

1.700,00

1.700,00

17

Jogo de mesa conjugada com 6 mesas sextavada em
MDF, coloridas medindo 1,20 de diâmetro e 50 de altura
“MARGARIDA”

UN

Marcenaria
Amigo

06

1.900,00

11.448,00

18

Cadeirinha de alimentação com bandejas removíveis

UN

Marcenaria
Amigo

06

335,00

2.010,00

19

Gabinetes para cozinha em MDFbranco TX medindo 12.66
comprimentos no total

UN

Marcenaria
Amigo

10

1.215,00

12.150,00

UN

Marcenaria
Amigo

01

1.300,00

1.300,00

20

Gabinetes para lactário medindo145 comprimento MDFbranco TX

21

Fraldário para berçárioem MDF branco TX com umagaveta e
duas portas medindo 0,80 x 0,60 x 0,45

UN

Marcenaria
Amigo

04

740,00

2.960,00

22

Fraldário móvel em MDFbranco TX com 6 gavetas eestofados e
roldanas 1,00 X 1,00 X 0,60

UN

Marcenaria
Amigo

01

1.390,00

1.390,00

23

Cachepôs em MDF medindo 0.67x0.40x0.40 com roldanas

UN

Marcenaria
Amigo

04

265,00

1.060,00

24

Rodo de porta para proteção (insetos) alumínio combordas
medindo 90cm

UN

Marcenaria
Amigo

17

40,00

680,00

TOTAL DO LOTE

89.751,00

Os produtos/serviços serão entregues/executados de uma só vez ou parceladamente conforme Ordem
de Fornecimento/Serviço, no prazo não superior a 48h (quarenta e oito horas), contados da data de
recebimento da Solicitação de Fornecimento e/ou Execução.
A presente Ata tem validade de 01 (um) ano, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogada a critério da Administração.
Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da presente Ata de Registro de
Preços.
A(s) empresa(s) detentora(s) do registro assume(m) o compromisso de fornecer o(s) produto(s)
solicitado(s) e executar o(s) serviço(s) na(s) quantidade(s) definida(s) no(s) pedido(s) a ser(em)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
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CNPJ 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 -2210
emitido(s) pelo Município de Mortugaba/BA, pelo(s) preço(s) registrado(s) e nas condições constantes
do edital, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços.
Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a(s) empresa(s) detentora(s) deverá(ão), a cada
fatura emitida, comprovar sua(s) regularidade(s) perante o Sistema de Seguridade Social (INSS),
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Fazendas Municipal, Estadual e Federal e ainda
perante a Justiça do Trabalho.
CLÁUSULA II – DA CONTRATAÇÃO
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Município de Mortugaba por
intermédio de instrumento contratual na forma parcelada por tempo determinado pela administração,
uma vez que o sistema de registro de preços proporciona dessa forma, emissão de nota de empenho
de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de
1993.
A existência de Preços Registrados, não obriga o Município a firmar as contratações que eles poderão
advir.
Na hipótese do FORNECEDOR primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não
aceitar ou não retirar o contrato no prazo e condições estabelecidas, poderão ser convocados os
fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, independentemente da cominação
prevista no Artigo 81, da Lei 8.666/93.
Observados os critérios e condições estabelecidos no edital, o Município poderá comprar de mais de
um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que as razões de interesse
público justifiquem e que o primeiro classificado não possua fornecimento compatível com o solicitado
pelo Município, observado às condições do edital e o Preço Registrado.
A fiscalização será exercida pela Secretaria solicitante.
CLÁUSULA III – DA ENTREGA
Os produtos/serviços serão entregues/executados de uma só vez ou parceladamente conforme Ordem
de Fornecimento/Serviço, no prazo não superior às24h (vinte e quatro horas), contados da data de
recebimento da Solicitação de Fornecimento e/ou Execução. Caso os produtos não correspondam ao
exigido pelo edital, o fornecedor deverá providenciar de imediato a sua substituição, visando ao
atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no edital e na Lei
8.666/93.
CLÁUSULA IV – DAS SANÇÕES
Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado a Administração poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato, por dia de atraso na execução e/ou
fornecimento, até o 20º (vigésimo) dia;
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia, pelo
atraso no fornecimento e/ou execução, facultada a rescisão contratual, sem prejuízo das demais
penalidades previstas na Lei nº 8.666/93;
d) pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita à multa tratada nesta
Cláusula:
_ pela recusa injustificada de receber a Nota de Empenho e assinar o Contrato;
_ pelo atraso na entrega do fornecimento, em relação ao prazo proposto e aceito; e
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_ pela não entrega do fornecimento, caracterizando-se a falta se a entrega não se efetivar dentro dos
quinze dias que se seguirem ao término do prazo proposto e aceito.
e) A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o
atraso do fornecimento dos produtos for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela
Administração da Prefeitura Municipal de Mortugaba que fixará novo prazo, este improrrogável, para a
completa execução das obrigações assumidas;
CLÁUSULA V– DA RESCISÃO CONTRATUAL
A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a
80 da Lei8.666/93.
Caso a Contratante não se utilize da prerrogativa de rescindir a Ata de Registro de Preços a seu
exclusivo critério,poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das Faturas, até que a
Contratada cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das
sanções previstas no edital e na Lei 8.666/93.
A rescisão poderá ser Unilateral, Amigável ou Judicial, nos termos e condições previstas no Artigo 79
da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA VI – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
O Registro de Preços do fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia defesa, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses:
I – Pelo Município:
a) O fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital ou Ata de Registro de Preços;
b) O fornecedor der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do Registro de Preços,
por um dos motivos elencados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93;
c) Os Preços Registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado, na forma do Inciso XII, do Artigo 78
da Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores.
II – Pelo Fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de
cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços.
O cancelamento será precedido de Processo Administrativo a ser examinado pelo Município, sendo
que a decisão final deverá ser fundamentada.
A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento do Registro de Preços, não desobriga do
fornecimento dos produtos, até a decisão do Município, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo
de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA VII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A dotação orçamentária será devidamente informada no momento da contratação.
Havendo necessidade, e com a devida autorização poderão ser utilizados Recursos Orçamentários de
quaisquer Secretarias Municipais.
CLÁUSULA VIII – DO FORO

4
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2021

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LRKZW1NDJZJQCMPL1TUZSQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Mortugaba

Sábado
8 de Janeiro de 2022
21 - Ano IV - Nº 1115

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
ESTADO DA BAHIA
Rua Francisco Silva, 15 – Centro – CEP: 46.290-000
CNPJ 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 -2210
Fica eleito o foro da Comarca de Jacaraci/BA para dirimir dúvidas e questões oriundas da presente
Ata de Registro de Preços, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
PARECER:
Por estar a presente ata em conformidade com as determinações da Lei 8.666/93 e demais relativas
ao assunto no ordenamento vigente, manifesto-me favoravelmente a sua celebração.
Procuradoria do Município de Mortugaba.

________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
CNPJ: 13.677.687/0001-46
CONTRATANTE

_______________________________________________
PEDRO SILVA ALVES-ME (MARCENÁRIA AMIGO)
CNPJ de nº 10.254.016/0001-84
CONTRATADA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
ESTADO DA BAHIA
Rua Francisco Silva, 15 – Centro – CEP: 46.290-000
CNPJ 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 -2210
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2021/SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO ADM Nº 108/2021
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Aos dezessete dias do mês de dezembro de 2021, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA,
inscrita no CNPJ nº 13.677.687/0001-46, situada a Rua Francisco Silva Nº 15, Centro, Mortugaba/BA,
CEP: 46.290-000, neste ato representado pelo seu Prefeito, o Senhor Heráclito Luiz Paixão Matos,
inscrito no CPF sob o nº 263.268.505-25, portador de RG nº 1570589, nos termos da Lei nº das Leis
Federais nº 10.520/02, Decreto Federal nº 5.450/05 Leis Complementares nº 123/06, 147/14 e 155/16,
Portaria Nº. 003 de 04 de Janeiro de 2019, Decreto Municipal Nº 031 de 09 de janeiro de 2017 e Decreto
Municipal Nº 025 de 03 de julho de 2018; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e as demais
normas legais correlatas, da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para
Registro de Preços nº 049/2021, conforme homologação datada de: 17/12/2021, resolve REGISTRAR
OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir elencados, conforme especificações do
Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços,
oferecidos pela empresa, ARGOS LTDA, inscrita no CNPJ de nº 42.262.411/0001-03, com sede na Rua
Bahia, 1447 - do Salto, Blumenau / SC, sendo que a mesma se fez representar pelo Sr. Jonathan
Pereira, portador do CPF de nº 074.899.669-90.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto desta Ata é o PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E
FUTURA AQUISIÇÃO DE ELETRO-ELETRONICOS PARA ATENDER AS ESCOLAR DO MUNICIPIO
DE MORTUGABA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I),
conforme especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo:

Os produtos/serviços serão entregues/executados de uma só vez ou parceladamente conforme Ordem
de Fornecimento/Serviço, no prazo não superior a 48h (quarenta e oito horas), contados da data de
recebimento da Solicitação de Fornecimento e/ou Execução.
A presente Ata tem validade de 01 (um) ano, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada
a critério da Administração.
Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da presente Ata de Registro de
Preços.
A(s) empresa(s) detentora(s) do registro assume(m) o compromisso de fornecer o(s) produto(s)
solicitado(s) e executar o(s) serviço(s) na(s) quantidade(s) definida(s) no(s) pedido(s) a ser(em)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
ESTADO DA BAHIA
Rua Francisco Silva, 15 – Centro – CEP: 46.290-000
CNPJ 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 -2210
emitido(s) pelo Município de Mortugaba/BA, pelo(s) preço(s) registrado(s) e nas condições constantes
do edital, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços.
Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a(s) empresa(s) detentora(s) deverá(ão), a cada fatura
emitida, comprovar sua(s) regularidade(s) perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Fazendas Municipal, Estadual e Federal e ainda perante a
Justiça do Trabalho.
CLÁUSULA II – DA CONTRATAÇÃO
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Município de Mortugaba por
intermédio de instrumento contratual na forma parcelada por tempo determinado pela administração,
uma vez que o sistema de registro de preços proporciona dessa forma, emissão de nota de empenho
de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de
1993.
A existência de Preços Registrados, não obriga o Município a firmar as contratações que eles poderão
advir.
Na hipótese do FORNECEDOR primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não aceitar
ou não retirar o contrato no prazo e condições estabelecidas, poderão ser convocados os fornecedores
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo
primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, independentemente da cominação prevista no Artigo
81, da Lei 8.666/93.
Observados os critérios e condições estabelecidos no edital, o Município poderá comprar de mais de
um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que as razões de interesse público
justifiquem e que o primeiro classificado não possua fornecimento compatível com o solicitado pelo
Município, observado às condições do edital e o Preço Registrado.
A fiscalização será exercida pela Secretaria solicitante.
CLÁUSULA III – DA ENTREGA
Os produtos/serviços serão entregues/executados de uma só vez ou parceladamente conforme Ordem
de Fornecimento/Serviço, no prazo não superior às24h (vinte e quatro horas), contados da data de
recebimento da Solicitação de Fornecimento e/ou Execução. Caso os produtos não correspondam ao
exigido pelo edital, o fornecedor deverá providenciar de imediato a sua substituição, visando ao
atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no edital e na Lei
8.666/93.
CLÁUSULA IV – DAS SANÇÕES
Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado a Administração poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato, por dia de atraso na execução e/ou
fornecimento, até o 20º (vigésimo) dia;
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia, pelo
atraso no fornecimento e/ou execução, facultada a rescisão contratual, sem prejuízo das demais
penalidades previstas na Lei nº 8.666/93;
d) pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita à multa tratada nesta
Cláusula:
_ pela recusa injustificada de receber a Nota de Empenho e assinar o Contrato;
_ pelo atraso na entrega do fornecimento, em relação ao prazo proposto e aceito; e
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
ESTADO DA BAHIA
Rua Francisco Silva, 15 – Centro – CEP: 46.290-000
CNPJ 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 -2210
_ pela não entrega do fornecimento, caracterizando-se a falta se a entrega não se efetivar dentro dos
quinze dias que se seguirem ao término do prazo proposto e aceito.
e) A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o
atraso do fornecimento dos produtos for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela
Administração da Prefeitura Municipal de Mortugaba que fixará novo prazo, este improrrogável, para a
completa execução das obrigações assumidas;
CLÁUSULA V– DA RESCISÃO CONTRATUAL
A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a
80 da Lei8.666/93.
Caso a Contratante não se utilize da prerrogativa de rescindir a Ata de Registro de Preços a seu
exclusivo critério,poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das Faturas, até que a
Contratada cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das
sanções previstas no edital e na Lei 8.666/93.
A rescisão poderá ser Unilateral, Amigável ou Judicial, nos termos e condições previstas no Artigo 79
da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA VI – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
O Registro de Preços do fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia defesa, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses:
I – Pelo Município:
a) O fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital ou Ata de Registro de Preços;
b) O fornecedor der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do Registro de Preços, por
um dos motivos elencados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93;
c) Os Preços Registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado, na forma do Inciso XII, do Artigo 78 da
Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores.
II – Pelo Fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de
cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços.
O cancelamento será precedido de Processo Administrativo a ser examinado pelo Município, sendo que
a decisão final deverá ser fundamentada.
A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento do Registro de Preços, não desobriga do
fornecimento dos produtos, até a decisão do Município, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo
de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA VII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A dotação orçamentária será devidamente informada no momento da contratação.
Havendo necessidade, e com a devida autorização poderão ser utilizados Recursos Orçamentários de
quaisquer Secretarias Municipais.
CLÁUSULA VIII – DO FORO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
ESTADO DA BAHIA
Rua Francisco Silva, 15 – Centro – CEP: 46.290-000
CNPJ 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 -2210
Fica eleito o foro da Comarca de Jacaraci/BA para dirimir dúvidas e questões oriundas da presente Ata
de Registro de Preços, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
PARECER:
Por estar a presente ata em conformidade com as determinações da Lei 8.666/93 e demais relativas ao
assunto no ordenamento vigente, manifesto-me favoravelmente a sua celebração.
Procuradoria do Município de Mortugaba.

________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
CNPJ: 13.677.687/0001-46
CONTRATANTE

_______________________________________________
ARGOS LTDA
CNPJ de nº 42.262.411/0001-03
CONTRATADA
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2021/SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO ADM Nº 108/2021
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Aos dezessete dias do mês de dezembro de 2021, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA,
inscrita no CNPJ nº 13.677.687/0001-46, situada a Rua Francisco Silva Nº 15, Centro, Mortugaba/BA,
CEP: 46.290-000, neste ato representado pelo seu Prefeito, o Senhor Heráclito Luiz Paixão Matos,
inscrito no CPF sob o nº 263.268.505-25, portador de RG nº 1570589, nos termos da Lei nº das Leis
Federais nº 10.520/02, Decreto Federal nº 5.450/05 Leis Complementares nº 123/06, 147/14 e 155/16,
Portaria Nº. 003 de 04 de Janeiro de 2019, Decreto Municipal Nº 031 de 09 de janeiro de 2017 e Decreto
Municipal Nº 025 de 03 de julho de 2018; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e as demais
normas legais correlatas, da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para
Registro de Preços nº 049/2021, conforme homologação datada de: 17/12/2021, resolve REGISTRAR
OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir elencados, conforme especificações do
Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços,
oferecidos pela empresa, VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP, inscrita no CNPJ de nº
05.207.424/0001-45, com sede na QI 33 BLOCO "A"- Sala 212–EDIFÍCIO SENADOR PEDRO
TEIXEIRA, GUARA II, BRASILIA-DF - CEP 71.065-330, sendo que a mesma se fez representar pelo Sr.
Vinicius Chaves dos Santos, portador do CPF de nº 892.705.766-04.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto desta Ata é o PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E
FUTURA AQUISIÇÃO DE ELETRO-ELETRONICOS PARA ATENDER AS ESCOLAR DO MUNICIPIO
DE MORTUGABA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I),
conforme especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo:
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Os produtos/serviços serão entregues/executados de uma só vez ou parceladamente conforme Ordem
de Fornecimento/Serviço, no prazo não superior a 48h (quarenta e oito horas), contados da data de
recebimento da Solicitação de Fornecimento e/ou Execução.
A presente Ata tem validade de 01 (um) ano, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada
a critério da Administração.
Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da presente Ata de Registro de
Preços.
A(s) empresa(s) detentora(s) do registro assume(m) o compromisso de fornecer o(s) produto(s)
solicitado(s) e executar o(s) serviço(s) na(s) quantidade(s) definida(s) no(s) pedido(s) a ser(em)
emitido(s) pelo Município de Mortugaba/BA, pelo(s) preço(s) registrado(s) e nas condições constantes
do edital, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços.
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Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a(s) empresa(s) detentora(s) deverá(ão), a cada fatura
emitida, comprovar sua(s) regularidade(s) perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Fazendas Municipal, Estadual e Federal e ainda perante a
Justiça do Trabalho.
CLÁUSULA II – DA CONTRATAÇÃO
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Município de Mortugaba por
intermédio de instrumento contratual na forma parcelada por tempo determinado pela administração,
uma vez que o sistema de registro de preços proporciona dessa forma, emissão de nota de empenho
de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de
1993.
A existência de Preços Registrados, não obriga o Município a firmar as contratações que eles poderão
advir.
Na hipótese do FORNECEDOR primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não aceitar
ou não retirar o contrato no prazo e condições estabelecidas, poderão ser convocados os fornecedores
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo
primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, independentemente da cominação prevista no Artigo
81, da Lei 8.666/93.
Observados os critérios e condições estabelecidos no edital, o Município poderá comprar de mais de
um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que as razões de interesse público
justifiquem e que o primeiro classificado não possua fornecimento compatível com o solicitado pelo
Município, observado às condições do edital e o Preço Registrado.
A fiscalização será exercida pela Secretaria solicitante.
CLÁUSULA III – DA ENTREGA
Os produtos/serviços serão entregues/executados de uma só vez ou parceladamente conforme Ordem
de Fornecimento/Serviço, no prazo não superior às24h (vinte e quatro horas), contados da data de
recebimento da Solicitação de Fornecimento e/ou Execução. Caso os produtos não correspondam ao
exigido pelo edital, o fornecedor deverá providenciar de imediato a sua substituição, visando ao
atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no edital e na Lei
8.666/93.
CLÁUSULA IV – DAS SANÇÕES
Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado a Administração poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato, por dia de atraso na execução e/ou
fornecimento, até o 20º (vigésimo) dia;
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia, pelo
atraso no fornecimento e/ou execução, facultada a rescisão contratual, sem prejuízo das demais
penalidades previstas na Lei nº 8.666/93;
d) pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita à multa tratada nesta
Cláusula:
_ pela recusa injustificada de receber a Nota de Empenho e assinar o Contrato;
_ pelo atraso na entrega do fornecimento, em relação ao prazo proposto e aceito; e
_ pela não entrega do fornecimento, caracterizando-se a falta se a entrega não se efetivar dentro dos
quinze dias que se seguirem ao término do prazo proposto e aceito.
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e) A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o
atraso do fornecimento dos produtos for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela
Administração da Prefeitura Municipal de Mortugaba que fixará novo prazo, este improrrogável, para a
completa execução das obrigações assumidas;
CLÁUSULA V– DA RESCISÃO CONTRATUAL
A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a
80 da Lei8.666/93.
Caso a Contratante não se utilize da prerrogativa de rescindir a Ata de Registro de Preços a seu
exclusivo critério,poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das Faturas, até que a
Contratada cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das
sanções previstas no edital e na Lei 8.666/93.
A rescisão poderá ser Unilateral, Amigável ou Judicial, nos termos e condições previstas no Artigo 79
da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA VI – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
O Registro de Preços do fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia defesa, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses:
I – Pelo Município:
a) O fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital ou Ata de Registro de Preços;
b) O fornecedor der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do Registro de Preços, por
um dos motivos elencados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93;
c) Os Preços Registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado, na forma do Inciso XII, do Artigo 78 da
Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores.
II – Pelo Fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de
cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços.
O cancelamento será precedido de Processo Administrativo a ser examinado pelo Município, sendo que
a decisão final deverá ser fundamentada.
A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento do Registro de Preços, não desobriga do
fornecimento dos produtos, até a decisão do Município, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo
de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA VII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A dotação orçamentária será devidamente informada no momento da contratação.
Havendo necessidade, e com a devida autorização poderão ser utilizados Recursos Orçamentários de
quaisquer Secretarias Municipais.
CLÁUSULA VIII – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Jacaraci/BA para dirimir dúvidas e questões oriundas da presente Ata
de Registro de Preços, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
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PARECER:
Por estar a presente ata em conformidade com as determinações da Lei 8.666/93 e demais relativas ao
assunto no ordenamento vigente, manifesto-me favoravelmente a sua celebração.
Procuradoria do Município de Mortugaba.

________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
CNPJ: 13.677.687/0001-46
CONTRATANTE

_______________________________________________
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP
CNPJ de nº 05.207.424/0001-45
CONTRATADA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
ESTADO DA BAHIA
Rua Francisco Silva, 15 – Centro – CEP: 46.290-000
CNPJ 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 -2210
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2021/SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO ADM Nº 108/2021
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Aos dezessete dias do mês de dezembro de 2021, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA,
inscrita no CNPJ nº 13.677.687/0001-46, situada a Rua Francisco Silva Nº 15, Centro, Mortugaba/BA,
CEP: 46.290-000, neste ato representado pelo seu Prefeito, o Senhor Heráclito Luiz Paixão Matos,
inscrito no CPF sob o nº 263.268.505-25, portador de RG nº 1570589, nos termos da Lei nº das Leis
Federais nº 10.520/02, Decreto Federal nº 5.450/05 Leis Complementares nº 123/06, 147/14 e 155/16,
Portaria Nº. 003 de 04 de Janeiro de 2019, Decreto Municipal Nº 031 de 09 de janeiro de 2017 e Decreto
Municipal Nº 025 de 03 de julho de 2018; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e as demais
normas legais correlatas, da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para
Registro de Preços nº 049/2021, conforme homologação datada de: 17/12/2021, resolve REGISTRAR
OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir elencados, conforme especificações do
Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços,
oferecidos pela empresa, REPREMIG – REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA,
inscrita no CNPJ de nº 65.149.197/0002-51, com sede na Rodovia ES-010, n.º 4255 A, Sala 05, Chácara
274A, Bairro Jardim Limoeiro - CEP: 29.164-140 - Serra/ES, sendo que a mesma se fez representar
pelo Sr. Leandro Figueiredo de Castro, portador do CPF de nº 013.371.746-10.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto desta Ata é o PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E
FUTURA AQUISIÇÃO DE ELETRO-ELETRONICOS PARA ATENDER AS ESCOLAR DO MUNICIPIO
DE MORTUGABA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I),
conforme especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo:
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Os produtos/serviços serão entregues/executados de uma só vez ou parceladamente conforme Ordem
de Fornecimento/Serviço, no prazo não superior a 48h (quarenta e oito horas), contados da data de
recebimento da Solicitação de Fornecimento e/ou Execução.
A presente Ata tem validade de 01 (um) ano, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada
a critério da Administração.
Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da presente Ata de Registro de
Preços.
A(s) empresa(s) detentora(s) do registro assume(m) o compromisso de fornecer o(s) produto(s)
solicitado(s) e executar o(s) serviço(s) na(s) quantidade(s) definida(s) no(s) pedido(s) a ser(em)
emitido(s) pelo Município de Mortugaba/BA, pelo(s) preço(s) registrado(s) e nas condições constantes
do edital, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços.
Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a(s) empresa(s) detentora(s) deverá(ão), a cada fatura
emitida, comprovar sua(s) regularidade(s) perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Fazendas Municipal, Estadual e Federal e ainda perante a
Justiça do Trabalho.
CLÁUSULA II – DA CONTRATAÇÃO
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Município de Mortugaba por
intermédio de instrumento contratual na forma parcelada por tempo determinado pela administração,
uma vez que o sistema de registro de preços proporciona dessa forma, emissão de nota de empenho
de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de
1993.
A existência de Preços Registrados, não obriga o Município a firmar as contratações que eles poderão
advir.
Na hipótese do FORNECEDOR primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não aceitar
ou não retirar o contrato no prazo e condições estabelecidas, poderão ser convocados os fornecedores
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo
primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, independentemente da cominação prevista no Artigo
81, da Lei 8.666/93.
Observados os critérios e condições estabelecidos no edital, o Município poderá comprar de mais de
um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que as razões de interesse público
justifiquem e que o primeiro classificado não possua fornecimento compatível com o solicitado pelo
Município, observado às condições do edital e o Preço Registrado.
A fiscalização será exercida pela Secretaria solicitante.
CLÁUSULA III – DA ENTREGA
Os produtos/serviços serão entregues/executados de uma só vez ou parceladamente conforme Ordem
de Fornecimento/Serviço, no prazo não superior às24h (vinte e quatro horas), contados da data de
recebimento da Solicitação de Fornecimento e/ou Execução. Caso os produtos não correspondam ao
exigido pelo edital, o fornecedor deverá providenciar de imediato a sua substituição, visando ao
atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no edital e na Lei
8.666/93.
CLÁUSULA IV – DAS SANÇÕES
Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado a Administração poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
a) advertência;
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b) multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato, por dia de atraso na execução e/ou
fornecimento, até o 20º (vigésimo) dia;
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia, pelo
atraso no fornecimento e/ou execução, facultada a rescisão contratual, sem prejuízo das demais
penalidades previstas na Lei nº 8.666/93;
d) pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita à multa tratada nesta
Cláusula:
_ pela recusa injustificada de receber a Nota de Empenho e assinar o Contrato;
_ pelo atraso na entrega do fornecimento, em relação ao prazo proposto e aceito; e
_ pela não entrega do fornecimento, caracterizando-se a falta se a entrega não se efetivar dentro dos
quinze dias que se seguirem ao término do prazo proposto e aceito.
e) A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o
atraso do fornecimento dos produtos for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela
Administração da Prefeitura Municipal de Mortugaba que fixará novo prazo, este improrrogável, para a
completa execução das obrigações assumidas;
CLÁUSULA V– DA RESCISÃO CONTRATUAL
A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a
80 da Lei8.666/93.
Caso a Contratante não se utilize da prerrogativa de rescindir a Ata de Registro de Preços a seu
exclusivo critério,poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das Faturas, até que a
Contratada cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das
sanções previstas no edital e na Lei 8.666/93.
A rescisão poderá ser Unilateral, Amigável ou Judicial, nos termos e condições previstas no Artigo 79
da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA VI – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
O Registro de Preços do fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia defesa, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses:
I – Pelo Município:
a) O fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital ou Ata de Registro de Preços;
b) O fornecedor der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do Registro de Preços, por
um dos motivos elencados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93;
c) Os Preços Registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado, na forma do Inciso XII, do Artigo 78 da
Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores.
II – Pelo Fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de
cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços.
O cancelamento será precedido de Processo Administrativo a ser examinado pelo Município, sendo que
a decisão final deverá ser fundamentada.
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A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento do Registro de Preços, não desobriga do
fornecimento dos produtos, até a decisão do Município, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo
de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA VII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A dotação orçamentária será devidamente informada no momento da contratação.
Havendo necessidade, e com a devida autorização poderão ser utilizados Recursos Orçamentários de
quaisquer Secretarias Municipais.
CLÁUSULA VIII – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Jacaraci/BA para dirimir dúvidas e questões oriundas da presente Ata
de Registro de Preços, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
PARECER:
Por estar a presente ata em conformidade com as determinações da Lei 8.666/93 e demais relativas ao
assunto no ordenamento vigente, manifesto-me favoravelmente a sua celebração.
Procuradoria do Município de Mortugaba.

________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
CNPJ: 13.677.687/0001-46
CONTRATANTE

_______________________________________________
REPREMIG – REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA
CNPJ de nº 65.149.197/0002-51
CONTRATADA
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