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Atas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
ESTADO DA BAHIA
Rua Francisco Silva, 15 – Centro – CEP: 46.290-000
Fone (77) 3464 -2210
CNPJ 13.677.687/0001-46
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022/SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO ADM Nº 044/2022
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Aos quatro dias do mês de julho do ano de 2022, 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 015/2022, conforme homologação
datada de: 04 de julho de 2022, 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, FUTURAMA INFORMÁTICA LTDA-ME, CNPJ:
07.224.586/0001-17, com sede à Rua 30 de novembro, 56 – Centro – Mortugaba – BA, neste ato representado
pelo Sr. Alberto da Cruz Farias, portador do CPF de nº 278.234.128-61e RG de nº 37175553-0.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual Pregão Eletrônico para registro de preço para futura
e eventual aquisição de equipamentos e suprimentos para impressoras e computadores conforme 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
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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 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.
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.
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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.
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

___________________________________________
FUTURAMA INFORMÁTICA LTDA-ME
CNPJ: 07.224.586/0001-17
LICITANTE
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022/SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO ADM Nº 044/2022
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Aos quatro dias do mês de julho do ano de 2022, 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 015/2022, conforme homologação
datada de: 04 de julho de 2022, 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, EPISTEME COMÉRCIO E SERVIÇOS
EDUCACIONAIS EIRELI, CNPJ: 18.161.126/0001-03, com sede à RUA JOSÉ DE FREITAS MOREIRA, 34,
BARAÚNAS, FEIRA DE SANTANA/BA - CEP. 44020-485, neste ato representado pelo Sr. Osvaldo Lourenço
Junior, portador do CPF de nº 406.815.135-00e RG de nº 03.502.705-38.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual Pregão Eletrônico para registro de preço para futura
e eventual aquisição de equipamentos e suprimentos para impressoras e computadores conforme 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;
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
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.
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___________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
CNPJ: 13.677.687/0001-46
CONTRATANTE

___________________________________________
EPISTEME COMÉRCIO E SERVIÇOS EDUCACIONAIS EIRELI
CNPJ: 18.161.126/0001-03
LICITANTE
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022/SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO ADM Nº 044/2022
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Aos quatro dias do mês de julho do ano de 2022, 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 015/2022, conforme homologação
datada de: 04 de julho de 2022, 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, VANGUARDA INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ nº
27.975.551/0001-27, Endereço: Setor SCN – Setor Comercial Norte, Quadra 04, Bloco B, nº 100, Sala 1201,
Parte B, Edifício Centro Empresarial VARIG, Asa Norte, Brasília, Distrito Federal, CEP: 70.714-900, neste ato
representado pelo Sr. Felipe Gonçalves Nova da Costa, portador do CPF de nº 029.555.641-25.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual Pregão Eletrônico para registro de preço para futura
e eventual aquisição de equipamentos e suprimentos para impressoras e computadores conforme 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.

1
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2022

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2WWMGROSEXMSKZVBAV3NEG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Mortugaba

Terça-feira
26 de Julho de 2022
15 - Ano IV - Nº 1299

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 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;
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

2
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2022

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2WWMGROSEXMSKZVBAV3NEG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
26 de Julho de 2022
16 - Ano IV - Nº 1299

Mortugaba

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

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.
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.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
ESTADO DA BAHIA
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___________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
CNPJ: 13.677.687/0001-46
CONTRATANTE

___________________________________________
VANGUARDA INFORMATICA LTDA - EPP
CNPJ nº 27.975.551/0001-27
LICITANTE
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022/SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO ADM Nº 044/2022
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Aos quatro dias do mês de julho do ano de 2022, 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 015/2022, conforme homologação
datada de: 04 de julho de 2022, 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, VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO
LTDA, CNPJ 09.094.765/0001-02, DOMICILIADA A PRAÇA MANOEL NOVAES 247B, CENTRO, GUANAMBI
BAHIA, neste ato representado pela Sra. RITA DE CASSIA DA SILVA CELESTINO) portador(a) da Carteira de
Identidade nº 2005002039704 do CPF nº 746043843-04.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual Pregão Eletrônico para registro de preço para futura
e eventual aquisição de equipamentos e suprimentos para impressoras e computadores conforme 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.
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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.
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.

3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2022

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2WWMGROSEXMSKZVBAV3NEG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Mortugaba

Terça-feira
26 de Julho de 2022
21 - Ano IV - Nº 1299

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

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.
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

___________________________________________
VITORIA ELETRO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CNPJ 09.094.765/0001-02
LICITANTE
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022/SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO ADM Nº 050/2022
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Aos onze dias do mês de julho do ano de 2022, 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 016/2022, conforme homologação
datada de: 11 de julho de 2022, 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, LUIS MURILO NASCIMENTO MORAES
04731456509, inscrita no CNPJ de Nº 16.922.495/0001-46, com sede a AV GUANABARA, 845, VOMITAMEL,
GUANAMBI, BA - CEP: 46430000, neste ato representado pelo Senhor Luis Murilo Nascimento Moraes portador
(a) do CPF n° 047.314.565-09.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual Contratação de pessoa jurídica para a prestação dos
serviços de transporte escolar do Município de Mortugaba, para a condução dos alunos matriculados na
rede de ensino de Mortugaba, em complemento aos serviços prestados pela frota própria e pela frota que
já está terceirizada do Município, 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) 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
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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.
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
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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.
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

___________________________________________
LUIS MURILO NASCIMENTO MORAES 04731456509
CNPJ de Nº 16.922.495/0001-46
LICITANTE
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022/SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO ADM Nº 050/2022
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Aos onze dias do mês de julho do ano de 2022, 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 016/2022, conforme homologação
datada de: 11 de julho de 2022, 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, WESTON LUAN OLIVEIRA SANTOS-ME, inscrita no
CNPJ de Nº 32.481.523/0001-93, com sede a RUA BENJAMIN CONSTANT, 34, CASA - CENTRO MACARANI BA - CEP: 45760-000, neste ato representado pelo Senhor WESTON LUAN OLIVEIRA SANTOS portador (a) da
Carteira de Identidade n°. 14. 578. 687-09e do CPF n° 036.114.905-04.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual Contratação de pessoa jurídica para a prestação dos
serviços de transporte escolar do Município de Mortugaba, para a condução dos alunos matriculados na
rede de ensino de Mortugaba, em complemento aos serviços prestados pela frota própria e pela frota que
já está terceirizada do Município, 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) 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.
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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.
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:
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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.
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

___________________________________________
WESTON LUAN OLIVEIRA SANTOS-ME
CNPJ de Nº 32.481.523/0001-93
LICITANTE
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022/SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO ADM Nº 060/2022
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Aos onze dias do mês de julho do ano de 2022, 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 017/2022, conforme homologação
datada de: 11 de julho de 2022, 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, POSTO ROCHA LTDA, com sede a Rua Otavinho
David Mirando e CNPJ de nº 10.506.345/0001-75, neste ato representado pelo Senhor Delci dos Santos Rocha,
portador do CPF de nº 004.907.295-17 e RG de nº 1165765373.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual Registro de Preços para futura e eventual aquisição
de combustíveis (Gasolina, óleo Diesel Comum, Óleo Diesel S10 e Etanol) com maior percentual de
desconto médio mensal divulgado pela ANP (Agência Nacional de Petróleo), praticados para as cidades
mais próximas do Município de Mortugaba, conforme especificações mínimas estabelecidas pelo termo
de referência, 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) 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.
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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.
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.
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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.
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

___________________________________________
POSTO ROCHA LTDA
CNPJ de nº 10.506.345/0001-75
LICITANTE

3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2022

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2WWMGROSEXMSKZVBAV3NEG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Mortugaba

Terça-feira
26 de Julho de 2022
31 - Ano IV - Nº 1299

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 031/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022/SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO ADM Nº 060/2022
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Aos onze dias do mês de julho do ano de 2022, 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 017/2022, conforme homologação
datada de: 11 de julho de 2022, 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, IRMAOS PINHEIRO DA CRUZ LTDA, com sede à
RUA SAO JOSE - SN - CENTRO - MORTUGABA - BA, CNPJ/ME Nº 13.466.024/0001-82, neste ato
representado pelo Sr. Eliseu Pinheiro da Cruz, portadora do RG nº 16751018-50 e CPF nº 471.915.546-49.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual Registro de Preços para futura e eventual aquisição
de combustíveis (Gasolina, óleo Diesel Comum, Óleo Diesel S10 e Etanol) com maior percentual de
desconto médio mensal divulgado pela ANP (Agência Nacional de Petróleo), praticados para as cidades
mais próximas do Município de Mortugaba, conforme especificações mínimas estabelecidas pelo termo
de referência, 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) 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.
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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.
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.
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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.
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

___________________________________________
IRMAOS PINHEIRO DA CRUZ LTDA
CNPJ/ME Nº 13.466.024/0001-82
LICITANTE
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022/SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO ADM Nº 061/2022
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Aos quatro dias do mês de julho do ano de 2022, 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 018/2022, conforme homologação
datada de: 04 de julho de 2022, 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, INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR
LTDA, CNPJ: 13.103.801/0001-24, com sede Rodovia BR 116, nº 985 A - Bairro: Lagoa das Flores, neste ato
representado pelo Sr. Arthur Jorge de Almeida Moraes, portador do CPF de nº 511.125.237-15.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇO
PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA
FAMÍLIA - USF DEVANIL FERRREIRA PORTO, 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) 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.
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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.
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.
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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.
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

___________________________________________
INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 13.103.801/0001-24
LICITANTE
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022/SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO ADM Nº 061/2022
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Aos quatro dias do mês de julho do ano de 2022, 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 018/2022, conforme homologação
datada de: 04 de julho de 2022, 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, MOURA MOVEIS E EQUIPAMENTOS, inscrita no
CNPJ de nº 81.618.753/0001-67, com sede na Rua PROGRESSO, N° 150, centro, AGRONÔMICA/SC, neste
ato representada pelo Senhor Anderson Santos Moura, portador do CPF nº 024.249.615-65.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇO
PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA
FAMÍLIA - USF DEVANIL FERRREIRA PORTO, 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) emitido(s) pelo Município de
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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
_ 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.
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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.
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
___________________________________________
MOURA MOVEIS E EQUIPAMENTOS
CNPJ de nº 81.618.753/0001-67
LICITANTE
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022/SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO ADM Nº 061/2022
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Aos quatro dias do mês de julho do ano de 2022, 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 018/2022, conforme homologação
datada de: 04 de julho de 2022, 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, ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA,
inscrita no CNPJ de nº 15.229.287/0001-01, com sede na Rua José de Deus Pereira, 287, Galpão A, Bairro
Caiçara, Guanambi-Ba, neste ato representado pela Senhora Luciana Janaynna Soares Lourenço dos Santos –
CPF 057.013.369-64 - RG 5.379.054.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇO
PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA
FAMÍLIA - USF DEVANIL FERRREIRA PORTO, 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) 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.
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
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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.
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
___________________________________________
ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA
CNPJ de nº 15.229.287/0001-01
LICITANTE
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022/SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO ADM Nº 061/2022
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Aos quatro dias do mês de julho do ano de 2022, 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 018/2022, conforme homologação
datada de: 04 de julho de 2022, 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, K.C.R. INDÚSTRIA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ de nº 09.251.627/0001-90, com sede na RUA: MARECHAL
MASCARENHAS DE MORAES, N° 88, B. PQUE. INDUSTRIAL ARAÇATUBA/SP, neste ato representado pelo
Senhor MARCOS RIBEIRO JÚNIOR NACIONALIDADE – CPF 226.722.708-80.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇO
PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA
FAMÍLIA - USF DEVANIL FERRREIRA PORTO, 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) 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.
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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.
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.
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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.
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

___________________________________________
K.C.R. INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP
CNPJ de nº 09.251.627/0001-90
LICITANTE
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022/SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO ADM Nº 061/2022
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Aos quatro dias do mês de julho do ano de 2022, 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 018/2022, conforme homologação
datada de: 04 de julho de 2022, 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, OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT.
IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ de nº 11.311.773/0001-05, com sede na Rodovia
BR 101, S/N, KM 510 Bairro: Jaçanã, Itabuna-BA, neste ato representado pela Senhora Ludmila Sepulveda
Ribeiro – CPF: 012.666.705-56.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇO
PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA
FAMÍLIA - USF DEVANIL FERRREIRA PORTO, 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) 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
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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.
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
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2022

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2WWMGROSEXMSKZVBAV3NEG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

2

Terça-feira
26 de Julho de 2022
48 - Ano IV - Nº 1299

Mortugaba

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 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.
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

___________________________________________
OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES EIRELI
CNPJ de nº 11.311.773/0001-05
LICITANTE
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022/SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO ADM Nº 061/2022
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Aos quatro dias do mês de julho do ano de 2022, 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 018/2022, conforme homologação
datada de: 04 de julho de 2022, 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, P J COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ de N º 35.168.669/0001-71, com sede à TRV GETULIO
VARGAS, 173, CACULEZINHO CACULÉ - BA, neste ato representado pela senhora Maria de Fátima Mesquita
da Silva Lacerda, portadora do CPF de Nº 022.422.235-00.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇO
PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA
FAMÍLIA - USF DEVANIL FERRREIRA PORTO, 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.
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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;
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.
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.
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___________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
CNPJ: 13.677.687/0001-46
CONTRATANTE

___________________________________________
P J COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
CNPJ de N º 35.168.669/0001-71
LICITANTE
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022/SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO ADM Nº 061/2022
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Aos quatro dias do mês de julho do ano de 2022, 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 018/2022, conforme homologação
datada de: 04 de julho de 2022, 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, LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARESEIRELI, CNPJ 42.650.279/0001-07 localizada na Rua Maria Doniak,
133 – Jardim Tropical – Londrina – PR, CEP 86087-635, neste ato representado pelo Senhor Gustavo Henrique
Carrega CPF: 084.265.219-16 RG: 12.640.687-8.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇO
PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA
FAMÍLIA - USF DEVANIL FERRREIRA PORTO, 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
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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.
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.
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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: Nº 13.677.687/0001-46
CONTRATANTE

___________________________________________
LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARESEIRELI
CNPJ: Nº 42.650.279/0001-07
LICITANTE
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