


4
21
29
36
43
70

90

99

115

131

139

147

155

162

171

SUMÁRIO

REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 142/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 148/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 156/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 157/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 160/ 2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 161/ 2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48 /2016 1ª
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2016 1ª
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº076/2016 1ª
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº077/2016 1ª
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 079/2016 1ª
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 85/2016 1ª
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 025/2016 2ª
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 368 / 2015 4ª
PUBLICAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 373 / 2015 SMS 4ª
PUBLICAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 391/ 2015SMS 4ª

178

186

196

222

229

236

245

252

259

266

275

285

292

299

326

PUBLICAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 434/ 2015 SMS 3ª
PUBLICAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 436/ 2015 SMS 3ª
PUBLICAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 453 / 2015 SMS 3ª
PUBLICAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 458 / 2015 SMS 3 ª
PUBLICAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 460/ 2015 SMS 3ª
PUBLICAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 474 / 2015SMS 3ª
PUBLICAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/ 2016 SMS 2º
PUBLICAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/ 2016 SMS 2ª
PUBLICAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/ 2016 SMS 2ª
PUBLICAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/ 2016 SMS 2ª
PUBLICAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052 / 2016SMS 2ª
PUBLICAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167 / 2016 SMS 1ª
PUBLICAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 179 / 2016 SMS 1ª
PUBLICAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181 / 2016 SMS 1ª
PUBLICAÇÃO
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346

353

354

354

355

355

356

356

357

359

365

360

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 159/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1.006/ 2016

PREGÃO ELETRÔNICO
AVISO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP
096/2016
II AVISO DE SUSPENSÃO REPUBLICAÇÃO - PE SRP N.º
051/2016 SMS

TERMO DE ENCERRAMENTO
TERMO DE ENCERRAMENTO ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 362/2015 SMS
TERMO DE ENCERRAMENTO ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 389/2015 SMS
TERMO DE ENCERRAMENTO ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 396/2015 SMS
TERMO DE ENCERRAMENTO ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 397/2015 SMS
TERMO DE ENCERRAMENTO ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 399/2015 SMS

TERMO ADITIVO
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE
PESSOAS N.º 126-24/2013-SMED
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE
PESSOAS Nº 080-24/2013-SMED

EDITAL
EDITAL Nº 001/2016/ CMAS, DE 08 DE AGOSTO DE 2016.

RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO CMAS Nº 019, DE 22 DE AGOSTO DE 2016.

366
367
368
369
370
370
372
373
374
375
376
377
379
380

381

366
RESOLUÇÃO CMAS Nº 018, DE 22 DE AGOSTO DE 2016.

PORTARIA
PORTARIA N.º 1.299/2016
PORTARIA N.º 1.301/2016
PORTARIA N.º 1.302/2016
PORTARIA N.º 1.303/2016
PORTARIA N º 1.307/2016
PORTARIA N.º 1.308/2016
PORTARIA N.º 1.309/2016
PORTARIA N.º 1.310/2016
PORTARIA N.º 1.311/2016
PORTARIA N.º 1.312/2016
PORTARIA N.º 1.313/2016
PORTARIA N.º 1.314/2016
PORTARIA N.º 1.315/2016
PORTARIA N.º 1.316/2016

DECRETO
DECRETO N° 17.228, DE 29 DE AGOSTO DE 2016.
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__D812A42156__

Modalidade de Licitação:
Pregão Eletrônico SRP

Número:
62/2016

REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 142/2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO(S)

Ata de Registro de Preços nº. 142/2016
Processo Administrativo nº. 1.601/ 2016
Interessado: Secretaria Municipal de Serviços
Públicos/SESEP

Aos 10 dias do mês de Agosto do ano de 2016, data de
homologação do referido processo licitatório, na cidade de Vitória
da Conquista, Estado da Bahia, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA
CONQUISTA – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
à Praça Joaquim Correia nº 55, Centro – CEP 45.000-907, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº 14.239.578/0001-00, neste ato devidamente
representado pelo Exmº. Sr. Prefeito Municipal,  GUILHERME
MENEZES DE ANDRADE, brasileiro, casado, médico,  residente e
domiciliado à Rua I, Quadra I, casa nº 24,Morada do Bem Querer,
Bairro Candeias, Vitória da Conquista – BA, portador do RG nº
586.105-53SSP/BA e CPF nº 263.733.517-34, doravante
denominado CONTRATANTE e a empresa LAYANE & JOANNY
COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -ME  sediada à
Rua Benfica, n. 71-A, Jardim Brasil, CEP: 02226-010, São Paulo -
SP , inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.754.436/0001-20, Inscrição
Estadual nº 148.564.030.111, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr(ª) Lourinete
Bezerra da Silva Oliveira, brasileiro(a), casado(a), empresária,
residente e domiciliado sediada à Rua Benfica, n. 71, Jardim
Brasil, CEP: 02226-010, São Paulo -SP, portador(a) do RG nº

26.743.251-3-SSP/SP e CPF nº 944198098/68, acordam proceder
e obriga-se ao quanto segue relativo ELABORAÇÃO DE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE
PESSOA(S) JURÍDICA(S) ESPECIALIZADA(S) OBJETIVANDO
O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E
PERMANENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE
COORDENAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO À
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SESEP,
COM RECURSOS PROVENIENTES DO TESOURO MUNICIPAL,
nos termos do Decreto Municipal nº. 15.499/2013 e do Edital do
Pregão Eletrônico SRP nº. 062/2016 em epígrafe, parte
integrante do presente instrumento independente de transcrição,
nas condições abaixo:
1. Cláusula Primeira – Objeto
1.1 O Objeto desta Ata-Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviços é o Registro dos Preços
ofertados pelo PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR DE
SERVIÇOS para todos os itens que seguem mencionados abaixo,
que foram devidamente quantificados e especificados na proposta
apresentada em 15 de Junho de 2016, originária da licitação
Pregão Eletrônico SRP nº 62/2016, e conforme ANEXO deste
Edital que consiste no resumo final da licitação confirmado na
respectiva ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
LOTES 01, 03 e 08 – MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS

LOT
E/

Itens
Sub
itens

Aqui
sição

ou
Cont
rataç

ão
de

(desc
rição

):

U.F. Quant Marca/
Modelo

Valor
Unitá

rio
R$

Valor
Total

R$

Reat
or
Vapo
r de
Sódi
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1.1

o
70W,
uso
exter
no,
mat.
do
invól
ucro
em
chap
a de
aço
carbo
no,
zinca
da
por
imers
ão a
quent
e,
potên
cia
nomi
nal
da
lâmp
ada
70W;
Tens
ão
nomi
nal
da
lâmp
ada
220V;
frequ
ência

UND 6.000 MAPRELUX R$
41,00

R$
246.0
00,00

nomi
nal
60HZ
;
fator
de
potên
cia
alto
0,92.

1.2

Reat
or
Vapo
r de
Sódi
o
100W
, uso
exter
no,
mat.
invól
ucro
em
chap
a de
aço
carbo
no,
zinca
da
por
imers
ão a
quent
e ,
potên
cia
nomi

UND 1.000 MAPRELUX R$
49,00

R$
49.00
0,00
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nal
da
lâmp
ada
100W
;
Tens
ão
nomi
nal
220
V,
Frequ
êcia
nomi
nal
60HZ
;
fator
de
potên
cia -
alto
0,92.
Reat
or
Vapo
r de
Sódi
o
150W
, uso
exter
no,
mat.
invól
ucro
em
chap
a de

1.3

aço
carbo
no,
zinca
da
por
imers
ão a
quent
e ,
potên
cia
nomi
nal
da
lâmp
ada
150W
;
Tens
ão
nomi
nal
220
V,
Frequ
êcia
nomi
nal
60HZ
;
fator
de
potên
cia -
alto
0,92.

UND 1.000 MAPRELUX R$
50,00

R$
50.00
0,00

Reat
or
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1.4

Vapo
r de
Sódi
o
250W
, uso
exter
no,
mat.
invól
ucro
em
chap
a de
aço
carbo
no,
zinca
da
por
imers
ão a
quent
e ,
potên
cia
nomi
nal
da
lâmp
ada
250W
;
Tens
ão
nomi
nal
220
V,
Frequ

UND 1.000 MAPRELUX R$
57,00

R$
57.00
0,00

LOT
E 01

êcia
nomi
nal
60HZ
;
fator
de
potên
cia -
alto
0,92.

1.5

Reat
or
Vapo
r de
Sódi
o
70W,
uso
inter
no,
mat.
invól
ucro
em
chap
a de
aço
carbo
no,
zinca
da
por
imers
ão a
quent
e ,
potên
cia
nomi

UND 500 MAPRELUX R$
38,50

R$
19.25
0,00
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nal
da
lâmp
ada
70W;
Tens
ão
nomi
nal
220
V,
Frequ
êcia
nomi
nal
60HZ
;
fator
de
potên
cia -
alto
0,92.
Reat
or
Vapo
r de
Sódi
o
150W
, uso
inter
no,
mat.
invól
ucro
em
chap
a de

1.6

aço
carbo
no,
zinca
da
por
imers
ão a
quent
e ,
potên
cia
nomi
nal
da
lâmp
ada
150W
;
Tens
ão
nomi
nal
220
V,
Frequ
êcia
nomi
nal
60HZ
;
fator
de
potên
cia -
alto
0,92.

UND 500 MAPRELUX R$
45,00

R$
22.50
0,00

Reat
or
Vapo
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1.7

r de
Sódi
o
400W
, uso
exter
no,
mat.
invól
ucro
em
chap
a de
aço
carbo
no,
zinca
da
por
imers
ão a
quent
e ,
potên
cia
nomi
nal
da
lâmp
ada
250W
;
Tens
ão
nomi
nal
220
V,
Frequ
êcia

UND 500 MAPRELUX R$
65,20

R$
32.60
0,00

nomi
nal
60HZ
;
fator
de
potên
cia -
alto
0,92.

1.8

Reat
or
Vapo
r de
Metál
ico
400W
, uso
exter
no,
mat.
invól
ucro
em
chap
a de
aço
carbo
no,
zinca
da
por
imers
ão a
quent
e ,
potên
cia
nomi
nal

UND 1.000 MAPRELUX R$
65,13

R$65.
130,0

0
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da
lâmp
ada
250W
;
Tens
ão
nomi
nal
220
V,
Frequ
êcia
nomi
nal
60HZ
;
fator
de
potên
cia -
alto
0,92.

VALOR TOTAL DO LOTE 01 R$541.480,00

3.1

Base
para
fotoel
etrôni
co

PEÇ
A 4.000 MAPRETRO

N
R$

3,80
R$

15.20
0,00

Relé
fotoe
létric
a
eletr
oma
gnéti
ca
para
IP(N

F)
tensã
o
220V
50/60
Hz(fa
se-
fase
e
fase
neutr
o)
acion
amen
to
com
difere
ncial
= 0
sobre
os
conta
tos
de
comu
tação
,
perda
s
meno
res
que
1.0w
(220
V)IP
67
(invól
ucro),
pino
de

Vitória da Conquista - Bahia
Ano 9 — Edição 1.705

quarta, 31 de agosto de 2016
Página 10 de 382



3.2

latão
estan
hado
s,
invol
ucro
em
polic
aborn
ato
estab
ilizad
o aos
raios
UV,
célul
a
fotoel
étrica
de
silício
,
ligaç
ão
insta
ntâne
a e
desli
game
nto
entre
2 e 5
seg.
de
retar
do,
tipo
fail-
off,
em

PEÇ
A

12.000 SIMON R$
15,30

R$
183.6
00,00

caso
de
falha
na
rede
o relé
perm
anec
e em
estad
o
norm
alme
nte
abert
o,
mant
endo
a
lâmp
ada
desli
gada.

3.3

Cabo
semi-
flexív
el
2,5m
m
Peça
100M
(verm
elho)

Rl 50 MEGATRO
N

R$
60,00

R$
3.000

,00

3.4

Cabo
semi-
flexív
el
2,5m
m Rl 80 MEGATRO

N
R$

60,00
R$

4.800
,00

Vitória da Conquista - Bahia
Ano 9 — Edição 1.705

quarta, 31 de agosto de 2016
Página 11 de 382



LOT
E 03

Peça
100M
(pret
o)

3.5

Cabo
semi-
flexív
el
2,5m
m
Peça
100M
(azul)

Rl 80 MEGATRO
N

R$
60,00

R$
4.800

,00

3.6

Cabo
Semi
-
flexiv
el 1
KV
cobre
1x
6mm²
(metr
o)

MET
RO 5.000 MEGATRO

N
R$

3,12
R$

15.60
0,00

3.7

Cabo
multi
plexa
do,
neutr
o 02
fases
1x3
enca
pado,
10m
m
alumi
nio
(metr

MET
RO 5.000 MEGATRO

N
R$

4,00
R$

20.00
0,00

o)

3.8

Cabo
multi
plexa
do,
neutr
o 03
fases
1x4
enca
pado,
10m
m
alumi
nio
(metr
o)

MET
RO 5.000 MEGATRO

N
R$

5,76

R$
28.80
0,00

3.9

Cabo
de
cobre
25m
m
rígido

MET
RO 2.000 MEGATRO

N
R$

10,50
R$

21.00
0,00

3.10

Cabo
de
alumí
nio
25m
m
multi
plexa
do

MET
RO 2.000 CMR R$

7,50
R$

15.00
0,00

3.11

Cabo
de
cobre
16m
m
rígido

MET
RO 5.000 MEGATRO

N
R$

7,00
R$

35.00
0,00
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3.12

Cabo
de
alumí
nio
16m
m
multi
plexa
do

MET
RO 5.000 CMR R$

6,50
R$

32.50
0,00

3.13

Cone
ctor
de
perfu
ração
16-
35m
m²

PEÇ
A 10.000 INTELLI R$

5,20
R$

52.00
0,00

3.14

Cone
ctor
de
perfu
ração
16-
95m
m²

PEÇ
A 5.000 INTELLI R$

7,60
R$

38.00
0,00

3.15 Bocal
E27

PEÇ
A 3.000 CERAMON

T
R$

1,10
R$

3.300
,00

3.16

Refle
tor
Tipo
Clarã
o

PEÇ
A 500 RV R$

40,00
R$

20.00
0,00

Chav
e de
coma
ndo
em
grupo

3.17

cilínd
rica -
base
de
fotoel
etrôni
co
220/3
80 -
23 a
32A
com
2
fases

PEÇ
A 30 EXATRON R$

98,00
R$

2.940
,00

3.18

Chav
e de
coma
ndo
em
grupo
cilínd
rica -
base
de
fotoel
etrôni
co
220/3
80 -
23 a
32A
com
3
fases

PEÇ
A 30 EXATRON R$11

4,40
R$

3.432
,00

VALOR TOTAL DO LOTE 03
R$

498.9
72,00

Lumi
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8.1

nária
Públi
ca
fecha
da,
corpo
, aro
e
supor
te de
fixaç
ão
em
liga
de
alumí
nio
fundi
do
com
encai
xe
para
tubo
de
60,3
mm,
corpo
reflet
or em
chap
a de
alumí
nio
anodi
zado
e
refrat
or em
polic

UND 500
REA

L
VIDA

R$
97,00

R$
48.50
0,00

arbon
ato
(liso).
Soqu
ete
de
porce
lana
Rosc
a E-
40.
acab
amen
to
pinta
do
com
esma
lte
sintét
ico
na
cor
cinza
marte
lado.

Lumi
nária
Públi
ca
fecha
da,
corpo
, aro
e
supor
te de
fixaç
ão
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LOT
E 08

8.2

em
liga
de
alumí
nio
fundi
do
com
encai
xe
para
tubo
de
32m
m,
corpo
reflet
or em
chap
a de
alumí
nio
anodi
zado
e
refrat
or em
polic
arbon
ato
(liso).
Soqu
ete
de
porce
lana
Rosc
a E-
40.
acab

UND 1.500
REA

L
VIDA

R$
77,00

R$
115.5
00,00

amen
to
pinta
do
com
esma
lte
sintét
ico
na
cor
cinza
marte
lado.

8.3

Lumi
nária
Abert
a
com
tela,
p/
lâmp
ada
de
70W;
vapor
de
sódio
;
Rosc
a de
E-27;
p/
Braç
o
curvo
Ø
1"x1,
5 m,
em UND 3.000

REA
L R$ R$

102.0
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alumí
nio
esta
mpad
o
com
grade
de
prote
ção,
pesc
oço
em
alumí
nio
fundi
do.
Com
encai
xe
para
tubo
de
25,3
mm.

VIDA 34,00 00,00

VALOT TOTAL DO LOTE 08
R$

266.0
00,00

VALOR TOTAL R$1.306.452,00

1.2 Os preços do PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR
DE SERVIÇOS, relacionados aos moldes deste Edital, ficam
registrados para fins de cumprimento deste instrumento e dos
Contratos que venham a ser firmados entre o PROMITENTE e o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, através da Secretaria
Municipal de Serviços Públicos/SESEP.
1.3 A existência de preços registrados não obriga a Administração
Pública Municipal a firmar as contratações que deles poderão
advir, ficando facultada a utilização de outras licitações, sendo

assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade
de condições.
1.4 Fica o PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR DE
SERVIÇOS obrigado a aceitar, quando solicitado pela
Administração, nas mesmas condições e dentro do prazo
contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer
nas compras, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo
celebrado entre as partes, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 65 da
Lei nº 8.666/93.
1.5 É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a
associação da contratada com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão,
cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o
CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela
com terceiros.
1.6 Durante o prazo de validade, as propostas selecionadas no
registro de preços ficarão à disposição da ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, para que efetue as contratações nas oportunidades e
quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido.
1.7 Para as compras com entrega imediata e integral dos bens
adquiridos, será emitida somente a nota de empenho de despesa
em substituição ao termo de contrato, conforme faculta art. 62 § 4º
da lei 8666/93, tendo este instrumento validade para fornecimento
dos itens relacionados na tabela acima.

2. Cláusula Segunda – Da Adesão à Ata de Registro de
Preços

2.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública
que não tenha participado do certame licitatório, mediante
anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada
a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as
regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto
Municipal nº 15.499/2013.
2.2 Caberá ao fornecedor beneficiário desta Ata de Registro de
Preços, optar pela aceitação ou não do fornecimento desde, que
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente
assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
2.3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este
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item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento
dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador
e órgãos participantes.
3. Cláusula Terceira – Dotação Orçamentária
3.1 As despesas decorrentes da execução da presente licitação
correrão pelos Projetos/Atividades e Elementos de Despesa
referenciados em edital ou àqueles informados pela unidade
requisitante da licitação à época da contratação, devidamente
ajustados nas dotações do exercício subsequente.
4. Cláusula Quarta – Preço e Condições de Pagamento
4.1 O valor da presente Ata-Termo de Compromisso é o valor
ofertado pelo PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR para
o(s) lote(s) 01, 03 e 08 resultantes da licitação e constante(s) da
proposta apresentada no Pregão Eletrônico SRP nº 062/2016,
que faz parte integrante deste instrumento, independentemente de
transcrição, perfazendo o valor total estimado de R$ 1.306.452,00
(Um Milhão, Trezentos e seis mil, quatrocentos e cinquenta e dois
reais), inclusos todos os custo e despesas decorrentes de
transporte CIF/Vitória da Conquista, seguros, tributos,
contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos e todos os custos
de qualquer natureza necessários à perfeita execução do objeto
licitado.
4.2 O pagamento será realizado em até 30 dias após o
recebimento e emissão da Nota Fiscal, através de crédito em
conta corrente junto ao banco e agência bancária informados pelo
PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR em sua respectiva
proposta de preços, após o recebimento definitivo dos materiais e
ou serviços atestados pela Unidade Requisitante da licitação, que
procederá conferência dos serviços, materiais e quantidades
recebidas com respectiva Nota Fiscal, nos termos da legislação
vigente.
4.3 Na necessidade de atualização monetária decorrente de
atraso nos pagamentos realizados pela Administração Pública, a
mora será calculada considerando a data do vencimento da Nota
Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a
variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
4.4 Na ocorrência de necessidade de providências
complementares por parte da contratada o decurso do prazo de
pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir

da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será
devida atualização financeira.
4.5 O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá ser
apresentado pelo PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR,
através de Nota Fiscal, no mínimo de duas vias, com os requisitos
da lei vigente, dentro dos prazos estabelecidos na sua proposta,
após assinatura do contrato ou outros instrumentos hábeis, nas
formas previstas na legislação vigente.
4.6 A entrega do material, por parte do PROMITENTE
FORNECEDOR/PRESTADOR contratado, para a Secretaria
Municipal requisitante da licitação, NÃO PODERÁ ESTAR
VINCULADA A DÉBITOS DE OUTRAS UNIDADES, porventura
existentes, sob pena de sanções previstas em lei.
5. Cláusula Quinta – Validade
5.1 Esta Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) terá validade de 12 (doze)
meses, a contar da data de assinatura, conforme Inciso III § 3º do
art. 15 da Lei nº 8.666/93, podendo, a critério da Administração
Pública Municipal, serem celebrados tantos contratos quantos
necessários, para atendimento à UNIDADE REQUISITANTE,
unidade requisitante do presente processo licitatório.
6. Cláusula Sexta – Obrigações do Promitente Fornecedor
6.1 Cumprir a presente Ata com efeito de Termo de Compromisso
de Fornecimento/Prestação de Serviço(s) conforme disposições
nele constantes, sem prejuízo da cobrança da multa
correspondente ao período total do atraso, respeitado o disposto
na cláusula quarta, bem como na legislação vigente.
6.2 Cumprir, integralmente todas as cláusulas constantes dos
contratos por ventura firmados, sob pena de cancelamento da
presente Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s).
6.3 Entregar o material ou prestar o serviço no endereço
mencionado no subitem 1.1 da Parte B- Disposições
Específicas Deste Certame, ou no local previamente definido, no
prazo estipulado no subitem 1.3 da Parte B – Disposições
Específicas Deste Certame, após do recebimento da(s) Ordem(s)
de Compra(s)/Serviço(s)- (Pedido(s) emitida por um dos órgãos da
Administração Pública, nos termos do Decreto Municipal nº
15.499/2013.
6.4 Manter durante todo o prazo de validade do Registro de
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Preços todas as condições de habilitação exigidas na licitação em
referência, como condição para celebração do contrato ou
instrumento equivalente.
6.5 Apresentar-se junto à Administração Municipal quando
convocado, no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito horas),
contadas a partir do recebimento da convocação, durante o
período de vigência desta Ata de Registro de Preços, para
assinatura do contrato de fornecimento, nos termos e cláusulas
previstas neste edital.
6.6 Corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas,
os materiais ou serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou
desconformidades no total ou em parte com o objeto desta
licitação.
6.7 Acompanhar a confecção da Ata com efeito de Termo de
Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviços e do
Contrato de Fornecimento/Prestação de Serviços ou documento
equivalente, com vistas a realizar a retirada de tais documentos
junto à Administração Municipal para assinatura e devolução junto
ao Órgão Gerenciador (Gerência de Compras), situado no
endereço da Gerência de Compras- Praça Joaquim Correia, nº 55,
Centro, CEP 45.000-907 – Vitória da Conquista, BA. Fone/fax:
(34248925)
6.8 O licitante fica obrigado a manter válidos todos os documentos
relativos à regularidade de Cadastramento, no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAD, durante todo
o procedimento licitatório, bem como durante o período de
fornecimento, recebimento do pagamento e execução dos
compromissos assumidos.
7. Cláusula Sétima – Da Contratação
7.1 O fornecedor/prestador poderá ser convocado a qualquer
momento, durante o período de vigência deste Registro de Preços,
para assinatura do contrato, que deverá fazê-lo no prazo máximo
de até 05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento da
convocação via comunicação expressa.
7.2 O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA ESTADO DA
BAHIA, observados os critérios e condições estabelecidas neste
edital, poderá contratar, concomitantemente, com dois ou mais
fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se
a capacidade de fornecimento do bem ou serviço do licitante e
obedecida à ordem de classificação das respectivas propostas.

7.3 Na hipótese de o fornecedor convocado não assinar o
Contrato ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da data do recebimento da convocação, a
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá chamar os demais
licitantes que tenham os seus preços registrados, obedecendo à
ordem de classificação, propondo a contratação do fornecimento
dos materiais ou dos serviços registrados, pelos preços
apresentado pelo primeiro colocado.
7.4 Na hipótese de os demais licitantes não aceitarem a
contratação pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, a
Administração poderá realizar nova licitação, perdendo o
participante desta Ata de Registro, a critério da administração, o
direito de preferência.
7.5 A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente deverá
ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatário
com poderes expressos.
7.6 Os contratos decorrentes deste Registro de Preços terão sua
vigência conforme as disposições contidas no Edital e nos
respectivos contratos, obedecido ao disposto no art. 57 da Lei no

8.666/93.
7.7 A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais registradas, acréscimos que se fizerem no objeto, de
até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada
lote/produto registrado.
8. Cláusula Oitava – Forma de Fornecimento, Entrega e
Recebimento dos Materiais.
8.1 O compromisso de fornecimento estará perfeitamente
caracterizado mediante a emissão da Nota de Empenho da
unidade gestora da despesa, com posterior encaminhamento da(s)
Ordem(s) de Compra(s) /Serviço(s) (Pedido(s) aos respectivos
PROMITENTES FORNECEDOR/PRESTADOR de cada lote
licitado.
8.2 Os produtos deverão conter em suas embalagens e unidades
de acondicionamento o número do lote e validade, quando
necessária.
8.3 Os produtos nacionais ou importados deverão ser entregues
contendo rótulos com todas as informações sobre os mesmos em
língua portuguesa, nos termos do art. 31 do Código de Defesa do
Consumidor.
8.4 A Nota Fiscal preferencialmente deverá conter o(s) lote(s) de
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fabricação de cada produto a ser entregue.
8.5 A entrega dos produtos deverá ser realizada no endereço
mencionado neste edital ou no local previamente definido, em até
45 (cinco) dias do recebimento da(s) Ordem(s) de
Compra(s)/Serviço(s) - Pedido(s) - emitida por um dos órgãos da
Administração Pública.
8.6 Os produtos serão recebidos pela(s) respectiva(s) unidade(s)
requisitante(s) da licitação, descrita(s), no Item 3 – Do
Preâmbulo, deste edital, que procederá a verificação da
conformidade do material com a(s) especificação(ões), no
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do seu recebimento.
Transcorrido tal prazo sem que a Unidade requisitante, através do
órgão responsável, aponte quaisquer desvios, falhas, vícios,
defeitos ou desconformidades no que se refere aos produtos
entregues, será declarado o recebimento definitivo do(s)
produto(s)/serviço(s).
8.7 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a
responsabilidade do PROMITENTE CONTRATADO pela perfeita
execução deste documento de compromisso de fornecimento,
quanto à qualidade, correção e segurança do objeto contratado.
8.8 Correrá por conta do CONTRATADO (A), toda e qualquer
despesa com ensaios, testes, laudos e demais provas exigidas por
normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do objeto deste
instrumento, sempre que necessário.
8.9 O detentor do Registro de Preços é obrigado a corrigir,
remover ou substituir, totalmente às suas expensas, os materiais
em que se verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no
total ou em parte com o objeto desta licitação.
9. Cláusula Nona – Reajustamento e Revisão
9.1 Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações,
obedecidas às disposições previstas na legislação vigente.
9.2 A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada,
em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado.
9.3 Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-
se superior ao praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:
a) convocar o fornecedor/prestador visando à negociação para a
redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
b) convocar os demais fornecedores/prestadores visando igual
oportunidade de negociação.

9.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor/prestador, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a
Administração Municipal, através do Órgão Gerenciador, poderá:
a) liberar o fornecedor/prestador do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidade, se confirmado a veracidade dos motivos
e comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação
ocorrer antes do pedido de fornecimento/prestação de serviço;
b) convocar os demais fornecedores/prestadores visando igual
oportunidade de negociação.
9.5 Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador
deverá proceder à suspensão do item da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.
9.6 Os preços registrados poderão ser revistos nos termos e prazo
fixado pelo órgão da Administração Publica responsável pela
condução do conjunto de procedimentos do certame para registro
de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele
decorrente, nos termos art. 17 do Decreto Municipal nº
15.499/2013.
9.7 A revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão
dos preços dos contratos decorrentes de respectiva licitação, a
qual dependerá de requerimento formal do CONTRATADO e de
comprovação do impacto que gerou o eventual desequilíbrio
econômico-financeiro.
9.8 Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se
apresentem superiores aos de mercado.
9.9 A revisão do preço somente será deferida após cumprir todos
os requisitos previstos no Item 18 – Disposições Gerais, deste
edital, e terá validade a partir da data de publicação da deliberação
no Diário Oficial do Município.
10. Cláusula Décima - Fiscalização do Contrato e Recebimento
do Objeto
10.1 Competirá ao Órgão Solicitante do Registro de Preços
proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da
fiscalização do CONTRATANTE não eximirá à CONTRATADA de
total responsabilidade na execução do contrato.
10.1.1 Competirá ao CONTRATANTE do Registro de Preços,
através da Unidade Requisitante e do Órgão Gerenciador:
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a) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução
do contrato, determinando as providências necessárias à correção
das falhas ou defeitos observados;
b) Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de
controle, acompanhamento e avaliação financeira de contratos e
convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam
acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual;
c) Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a
regularidade da execução do contrato;
d) Promover, com a presença da CONTRATADA, a verificação da
execução já realizada, emitindo a competente habilitação para o
recebimento de pagamentos;
e) Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle,
acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios;
f) Fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações
trabalhistas e previdenciárias;
g) Ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de
empregados da CONTRATADA, cuja permanência seja
inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação
fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da CONTRATADA,
quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias,
bem como qualquer outra que tal fato imponha;
h) Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de
documentos relacionados com a execução do contrato.
10.2 Nos casos de aquisição de equipamentos ou prestação de
serviços de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo
circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.
10.3 O contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer
proposição de fornecimento/prestação de serviço em desacordo
com as especificações do objeto da licitação.
10.4 O fornecedor/prestador se comprometerá a atender com
presteza às reclamações sobre a qualidade e pontualidade do
fornecimento, providenciando sua imediata correção, sem ônus
para o Município de Vitória da Conquista.
10.5 Em caso de divergência entre a Nota de Empenho e a Nota
Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues, o
Fornecedor/Prestador será notificado para retirá-los imediatamente

providenciando eventuais retificações que prezem pela perfeita
execução do objeto licitado.
11. Cláusula Décima Primeira - Das Penalidades
11.1 O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
a) Descumprir as condições da respectiva Ata de Registro de
Preços com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s);
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento
equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;
c) Não retirar a respectiva da respectiva Ata de Registro de Preços
com efeito de Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação
de Serviço(s) ou documento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este
se tornar superior àqueles praticados no mercado.
11.2 A inexecução contratual, da Ata de Registro de Preços com
efeito de Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de
Serviço(s), inclusive por atraso injustificado, sujeitará o
CONTRATADO à multa de mora, que será graduada de acordo
com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites
máximos:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do
adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-
se a efetuar o reforço da caução, conforme o caso, dentro de 10
(dez) dias contados da data de sua convocação;
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não
realizado;
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia subsequente
ao trigésimo.
11.2.1 A multa a que se refere este item não impede que a
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as
demais sanções previstas na legislação vigente.
11.2.2 A multa, aplicada após regular processo administrativo,
será descontada da garantia do contratado faltoso.
11.2.3 Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além
da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença,
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que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada administrativa e
judicialmente.
11.2.4 Não tendo sido prestada garantia, à Administração se
reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à
CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta.
11.2.5 As multas previstas neste item não têm caráter
compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
12. Cláusula Décima Segunda - Da Rescisão
12.1 Os preços registrados poderão ser suspensos
temporariamente ou cancelados pela Administração, nas seguintes
hipóteses:
a) quando se tornarem superiores aos praticados no mercado;
b) por razões de interesse público, devidamente fundamentado.
12.2 A comunicação do cancelamento do preço registrado do
fornecedor ou prestador de serviços, nas hipóteses previstas nesta
cláusula será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos
autos que deram origem ao Registro de Preços.
12.3 Antes da suspensão ou cancelamento, a Administração
poderá proceder à negociação com o fornecedor ou prestador de
serviços, visando à revisão para a redução do preço registrado a
fim de compatibilizá-lo com os praticados no mercado.
12.3.1 No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do
fornecedor ou prestador de serviço, a comunicação será feita
mediante publicação no link abaixo citado, considerando
cancelado o preço registrado a partir da data da publicação;

http://www.doem.org.br/ba/vitoriadaconquista
12.4 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do preço
registrado, mediante justificativa escrita, por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração, que
comprove a impossibilidade temporária ou definitiva de cumprir as
exigências deste instrumento convocatório.
13. Cláusula Décima Terceira – Vinculação ao Edital de
Licitação
13.1 Integra a presente Ata de Registro de Preços com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s),
como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo do
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067/2016

presente documento, bem como, do respectivo Edital e seus
anexos.
14. Cláusula Décima Quarta - Foro
As partes elegem o Foro da Cidade de Vitória da Conquista,
Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente compromisso outrora firmado.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente
Registro de preço com Compromisso Fornecimento/Prestação de
Serviço(s) em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das
testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Vitória da Conquista - BA, 30 de agosto de 2016
_________________________ ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
_________________________________

LAYANE & JOANNY COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
LTDA -ME

Testemunhas:
_____________________________________

__________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 148/2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE

SERVIÇO(S)

Ata de Registro de Preços nº. 148/2016
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Processo Administrativo nº. 253.693/ 2015
Interessado: Secretaria Municipal de Educação

Aos 08 dias do mês de agosto do ano de 2016, data de
homologação do referido processo licitatório, na cidade de Vitória
da Conquista, Estado da Bahia, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA
CONQUISTA – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
à Praça Joaquim Correia nº 55, Centro – CEP 45.000-907, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº 14.239.578/0001-00, neste ato devidamente
representado pelo Exmº. Sr. Prefeito Municipal,  GUILHERME
MENEZES DE ANDRADE, brasileiro, casado, médico, residente e
domiciliado à Rua I, Quadra I, casa nº 24,Morada do Bem Querer,
Bairro Candeias, Vitória da Conquista – BA , portador do RG nº
586.105-53SSP/BA e CPF nº 263.733.517-34, doravante
denominado CONTRATANTE e a empresa GILSON DE
OLIVEIRA SILVA E CIA LTDA - ME  sediada à Rua Plácido de
Castro, n. 179,B. Centro, CEP: 45.000-830, Vitória da Conquista -
BA , inscrita no CNPJ/MF sob o nº12.831.587/0001-60 , Inscrição
Estadual nº 007.726.567, doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada pelo(a) Sr(ª) Gilson de Oliveira Silva,
brasileiro(a), casado(a), Proprietário, residente Rua Plácido de
Castro, n. 179,B. Centro, CEP: 45.000-830, Vitória da Conquista -
BA, portador(a) do RG nº 04500120-00- SSP/BA e CPF nº
775.935.375-87, acordam proceder e obriga-se ao quanto segue
relativo ELABORAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHES QUE
SERÃO UTILIZADOS PELOS ALUNOS E PROFISSIONAIS
DURANTE OS EVENTOS VOLTADOS PARA O PUBLICO
INFANTIL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- SMED, COM RECURSOS PROVENIENTES DO TESOURO
FEDERAL, nos termos do Decreto Municipal nº. 15.499/2013 e do
Edital do Pregão Eletrônico SRP nº. 067/2016 em epígrafe, parte
integrante do presente instrumento independente de transcrição,
nas condições abaixo:
1. Cláusula Primeira – Objeto
1.1 O Objeto desta Ata-Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviços é o Registro dos Preços
ofertados pelo PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR DE

SERVIÇOS para todos os itens que seguem mencionados abaixo,
que foram devidamente quantificados e especificados na proposta
apresentada em 04 de Julho de 2016, originária da licitação
Pregão Eletrônico SRP nº 067/2016, e conforme ANEXO deste
Edital que consiste no resumo final da licitação confirmado na
respectiva ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
LOTE 02 – LANCHES

Lote Nº. Item n.º

Aquisiç
ão ou
Contrat
ação de
(descriç
ão):

Quantid
ade U.F.

Valor
Unitário

R$

Valor
Total

R$

2.1

SUCO
200 ML
-
Embala
do em
caixinha
s
tetrapac
k de
200ml,
com 27
unidade
s,
sabores
:
pêssego
, cajú e
uva.
Marca
Maratá 800

Cx R$
36,56

R$
29.248,0

0

REFRIG
ERANT
E -
sabor
guaraná
,

Vitória da Conquista - Bahia
Ano 9 — Edição 1.705

quarta, 31 de agosto de 2016
Página 22 de 382



Lote 2
2.2

embalag
em pet
de 250
ml. as
embalag
ens
devem
conter
externa
mente
os
dados
de
identific
ação,
procedê
ncia,
informa
ções
nutricion
ais,
número
de lote,
data de
validade
,
quantida
de de
produto,
validade
mínima
de 6
meses a
partir da
data de
entrega.
Marca
Skin

10.000 Unid. R$ 1,59
R$

15.900,0
0

BEBIDA

2.3

LACTE
A
SABOR
CHOCO
LATE -
embalad
o em
caixinha
s
tetrapac
k de
200 ml.
caixa
com 27
unidade
s.

700 Cx R$
33,43

R$
23.041,0

0

VALOR TOTAL =====> R$68.549,00
1.2 Os preços do PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR
DE SERVIÇOS, relacionados aos moldes deste Edital, ficam
registrados para fins de cumprimento deste instrumento e dos
Contratos que venham a ser firmados entre o PROMITENTE e o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, através da Secretaria
Municipal de Educação.
1.3 A existência de preços registrados não obriga a Administração
Pública Municipal a firmar as contratações que deles poderão
advir, ficando facultado a utilização de outras licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade
de condições.
1.4 Fica o PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR DE
SERVIÇOS obrigado a aceitar, quando solicitado pela
Administração, nas mesmas condições e dentro do prazo
contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer
nas compras, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo
celebrado entre as partes, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 65 da
Lei nº 8.666/93.
1.5 É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a
associação da contratada com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão,
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cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o
CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela
com terceiros.
1.6 Durante o prazo de validade, as propostas selecionadas no
registro de preços ficarão à disposição da ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, para que efetue as contratações nas oportunidades e
quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido.
1.7 Para as compras com entrega imediata e integral dos bens
adquiridos, será emitida somente a nota de empenho de despesa
em substituição ao termo de contrato, conforme faculta art. 62 § 4º
da lei 8666/93, tendo este instrumento validade para fornecimento
dos itens relacionados na tabela acima.

2. Cláusula Segunda – Da Adesão à Ata de Registro de
Preços

2.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública
que não tenha participado do certame licitatório, mediante
anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada
a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as
regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto
Municipal nº 15.499/2013.
2.2 Caberá ao fornecedor beneficiário desta Ata de Registro de
Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o
órgão gerenciador e órgãos participantes.
2.3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este
item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento
dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador
e órgãos participantes.
3. Cláusula Terceira – Dotação Orçamentária
3.1 As despesas decorrentes da execução da presente licitação
correrão pelos Projetos/Atividades e Elementos de Despesa
referenciados em edital ou àqueles informados pela unidade
requisitante da licitação à época da contratação, devidamente
ajustados nas dotações do exercício subsequente.
4. Cláusula Quarta – Preço e Condições de Pagamento
4.1 O valor da presente Ata-Termo de Compromisso é o valor

ofertado pelo PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR para
o(s) lote(s) 02 resultantes do resultado da licitação e constante(s)
da proposta apresentada no Pregão Eletrônico SRP nº 067/2016,
que faz parte integrante deste instrumento, independentemente de
transcrição, perfazendo o valor total estimado de R$ 68.549,00
(Sessenta e oito mil e quinhentos e quarenta e nove reais),
inclusos todos os custo e despesas decorrentes de transporte
CIF/Vitória da Conquista, seguros, tributos, contribuições fiscais e
parafiscais, emolumentos e todos os custos de qualquer natureza
necessários à perfeita execução do objeto licitado.
4.2 O pagamento será realizado em até 30 dias após o
recebimento e emissão da Nota Fiscal, através de crédito em
conta corrente junto ao banco e agência bancária informados pelo
PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR em sua respectiva
proposta de preços, após o recebimento definitivo dos materiais e
ou serviços atestados pela Unidade Requisitante da licitação, que
procederá conferência dos serviços, materiais e quantidades
recebidascom respectiva Nota Fiscal, nos termos da legislação
vigente.
4.3 Na necessidade de atualização monetária decorrente de
atraso nos pagamentos realizados pela Administração Pública, a
mora será calculada considerando a data do vencimento da Nota
Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a
variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
4.4 Na ocorrência de necessidade de providências
complementares por parte da contratada o decurso do prazo de
pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir
da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será
devida atualização financeira.
4.5 O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá ser
apresentado pelo PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR,
através de Nota Fiscal, no mínimo de duas vias, com os requisitos
da lei vigente, dentro dos prazos estabelecidos na sua proposta,
após assinatura do contrato ou outros instrumentos hábeis, nas
formas previstas na legislação vigente.
4.6 A entrega do material, por parte do PROMITENTE
FORNECEDOR contratado, para a Secretaria Municipal
requisitante da licitação, NÃO PODERÁ ESTAR VINCULADA A
DÉBITOS DE OUTRAS UNIDADES, porventura existentes, sob
pena de sanções previstas em lei.
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5. Cláusula Quinta – Validade
5.1 Esta Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) terá validade de 12 (doze)
meses, a contar da data de assinatura, conforme Inciso III § 3º do
art. 15 da Lei nº 8.666/93, podendo, a critério da Administração
Pública Municipal, serem celebrados tantos contratos quantos
necessários, para atendimento à UNIDADE REQUISITANTE,
unidade requisitante do presente processo licitatório.
6. Cláusula Sexta – Obrigações do Promitente Fornecedor
6.1 Cumprir a presente Ata com efeito de Termo de Compromisso
de Fornecimento/Prestação de Serviço(s) conforme disposições
nele constantes, sem prejuízo da cobrança da multa
correspondente ao período total do atraso, respeitado o disposto
na cláusula quarta, bem como na legislação vigente.
6.2 Cumprir, integralmente todas as cláusulas constantes dos
contratos por ventura firmados, sob pena de cancelamento da
presente Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s).
6.3 Entregar o material ou prestar o serviço no endereço
mencionado no item 1.2 ou no local previamente definido, no
prazo estipulado no item 1.2, após do recebimento da(s) Ordem(s)
de Compra(s)/Serviço(s)- Pedido(s) emitida por um dos órgãos da
Administração Pública.
6.4 Manter durante todo o prazo de validade do Registro de
Preços todas as condições de habilitação exigidas na licitação em
referência, como condição para celebração do contrato ou
instrumento equivalente.
6.5 Apresentar-se junto à Administração Municipal quando
convocado, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados
da data do recebimento da convocação, durante o período de
vigência desta Ata de Registro de Preços, para assinatura do
contrato de fornecimento, nos termos e cláusulas previstas neste
edital.
6.6 Corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas,
os materiais ou serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou
desconformidades no total ou em parte com o objeto desta
licitação.
6.7 Acompanhar a confecção da Ata com efeito de Termo de
Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviços e do
Contrato de Fornecimento/Prestação de Serviços ou

documento equivalente, com vistas a realizar a retirada de tais
documentos junto à Administração Municipal para assinatura
e devolução junto ao Órgão Gerenciador (Gerência de
Compras), situado no endereço mencionado, conforme segue:
Gerência de Compras - Praça Joaquim Correia, nº 55, Centro,
CEP 45.000-907 – Vitória da Conquista, BA. Fone/fax: (77)
3424-8515, 3424 8516 e 3424 8518.
6.8 O licitante fica obrigado a manter válidos todos os documentos
relativos à regularidade de Cadastramento, no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAD, durante todo
o procedimento licitatório, bem como durante o período de
fornecimento, recebimento do pagamento e execução dos
compromissos assumidos.
7. Cláusula Sétima – Da Contratação
7.1 O fornecedor/prestador poderá ser convocado a qualquer
momento, durante o período de vigência deste Registro de Preços,
para assinatura do contrato, que deverá fazê-lo no prazo máximo
de até 05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento da
convocação via comunicação expressa.
7.2 O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA ESTADO DA
BAHIA, observados os critérios e condições estabelecidas neste
edital, poderá contratar, concomitantemente, com dois ou mais
fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se
a capacidade de fornecimento do bem ou serviço do licitante e
obedecida à ordem de classificação das respectivas propostas.
7.3 Na hipótese de o fornecedor convocado não assinar o
Contrato ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da data do recebimento da convocação, a
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá chamar os demais
licitantes que tenham os seus preços registrados, obedecendo à
ordem de classificação, propondo a contratação do fornecimento
dos materiais ou dos serviços registrados, pelos preços
apresentado pelo primeiro colocado.
7.4 Na hipótese de os demais licitantes não aceitarem a
contratação pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, a
Administração poderá realizar nova licitação, perdendo o
participante desta Ata de Registro, a critério da administração, o
direito de preferência.
7.5 A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente deverá
ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatário
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com poderes expressos.
7.6 Os contratos decorrentes deste Registro de Preços terão sua
vigência conforme as disposições contidas no Edital e nos
respectivos contratos, obedecido ao disposto no art. 57 da Lei no

8.666/93.
7.7 A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais registradas, acréscimos que se fizerem no objeto, de
até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada
lote/produto registrado.
8. Cláusula Oitava – Forma de Fornecimento, Entrega e
Recebimento dos Materiais
8.1 O compromisso de fornecimento estará perfeitamente
caracterizado mediante a emissão da Nota de Empenho da
unidade gestora da despesa, com posterior encaminhamento da(s)
Ordem(s) de Compra(s) /Serviço(s) (Pedido(s)) aos respectivos
PROMITENTES FORNECEDORES/PRESTADORES de cada lote
licitado.
8.2 Os produtos deverão conter em suas embalagens e unidades
de acondicionamento o número do lote e validade, quando
necessária.
8.3 Os produtos nacionais ou importados deverão ser entregues
contendo rótulos com todas as informações sobre os mesmos em
língua portuguesa, nos termos do art. 31 do Código de Defesa do
Consumidor.
8.4 A Nota Fiscal preferencialmente deverá conter o(s) lote(s) de
fabricação de cada produto a ser entregue.
8.5 A entrega dos produtos deverá ser realizada no endereço
mencionado neste edital ou no local previamente definido, em até
07 (sete) dias do recebimento da(s) Ordem(s) de
Compra(s)/Serviço(s) - Pedido(s) - emitida pelo órgão da
Administração Pública responsável pelo gerenciamento da Ata de
Registro de Preços (Gerência de Compras), nos termos do
Decreto Municipal nº 15.499/2013.
8.6 Os produtos serão recebidos pela(s) respectiva(s) unidade(s)
requisitante(s) da licitação, descrita(s), no Item 3 deste edital, que
procederá a verificação da conformidade do material com a(s)
especificação(ões), no prazo de até 05 (cinco) dias úteis,
contados do seu recebimento. Transcorrido tal prazo sem que a
Unidade requisitante, através do órgão responsável, aponte
quaisquer desvios, falhas, vícios, defeitos ou desconformidades no

que se refere aos produtos entregues, será declarado o
recebimento definitivo do(s) produto(s)/serviço(s).
8.7 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a
responsabilidade do PROMITENTE CONTRATADO pela perfeita
execução deste documento de compromisso de fornecimento,
quanto à qualidade, correção e segurança do objeto contratado.
8.8 Correrá por conta do CONTRATADO (A), toda e qualquer
despesa com ensaios, testes, laudos e demais provas exigidas por
normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do objeto deste
instrumento, sempre que necessário.
8.9 O detentor do Registro de Preços é obrigado a corrigir,
remover ou substituir, totalmente às suas expensas, os materiais
em que se verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no
total ou em parte com o objeto desta licitação.
9. Cláusula Nona – Reajustamento e Revisão
9.1 Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações,
obedecidas às disposições previstas na legislação vigente.
9.2 A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada,
em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado.
9.3 Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-
se superior ao praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:
a) convocar o fornecedor/prestador visando à negociação para a
redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
b) convocar os demais fornecedores/prestadores visando igual
oportunidade de negociação.
9.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor/prestador, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a
Administração Municipal, através do Órgão Gerenciador, poderá:
a) liberar o fornecedor/prestador do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidade, se confirmado a veracidade dos motivos
e comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação
ocorrer antes do pedido de fornecimento/prestação de serviço;
b) convocar os demais fornecedores/prestadores visando igual
oportunidade de negociação.
9.5 Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador
deverá proceder à suspensão do item da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.
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9.6 Os preços registrados poderão ser revistos nos termos e prazo
fixado pelo órgão da Administração Publica responsável pela
condução do conjunto de procedimentos do certame para registro
de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele
decorrente, nos termos art. 17 do Decreto Municipal nº
15.499/2013.
9.7 A revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão
dos preços dos contratos decorrentes de respectiva licitação, a
qual dependerá de requerimento formal do CONTRATADO e de
comprovação do impacto que gerou o eventual desequilíbrio
econômico-financeiro.
9.8 Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se
apresentem superiores aos de mercado.
9.9 A revisão do preço somente será deferida após cumprir todos
os requisitos previstos no Item 29 deste edital, e terá validade a
partir da data de publicação da deliberação no Diário Oficial do
Município.
10. Cláusula Décima - Fiscalização do Contrato e Recebimento
do Objeto
10.1 Competirá ao Órgão Solicitante do Registro de Preços
proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da
fiscalização do CONTRATANTE não eximirá à CONTRATADA de
total responsabilidade na execução do contrato.
10.1.1 Competirá ao CONTRATANTE do Registro de Preços,
através da Unidade Requisitante e do Órgão Gerenciador:
a) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução
do contrato, determinando as providências necessárias à correção
das falhas ou defeitos observados;
b) Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de
controle, acompanhamento e avaliação financeira de contratos e
convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam
acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual;
c) Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a
regularidade da execução do contrato;
d) Promover, com a presença da CONTRATADA, a verificação da
execução já realizada, emitindo a competente habilitação para o
recebimento de pagamentos;
e) Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle,
acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios;

f) Fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações
trabalhistas e previdenciárias;
g) Ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de
empregados da CONTRATADA, cuja permanência seja
inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação
fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da CONTRATADA,
quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias,
bem como qualquer outra que tal fato imponha;
h) Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de
documentos relacionados com a execução do contrato.
10.2 Nos casos de aquisição de equipamentos ou prestação de
serviços de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo
circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.
10.3 O contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer
proposição de fornecimento/prestação de serviço em desacordo
com as especificações do objeto da licitação.
10.4 O fornecedor/prestador se comprometerá a atender com
presteza às reclamações sobre a qualidade e pontualidade do
fornecimento, providenciando sua imediata correção, sem ônus
para o Município de Vitória da Conquista.
10.5 Em caso de divergência entre a Nota de Empenho e a Nota
Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues, o
Fornecedor/Prestador será notificado para retirá-los imediatamente
providenciando eventuais retificações que prezem pela perfeita
execução do objeto licitado.
11. Cláusula Décima Primeira - Das Penalidades
11.1 O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
a) Descumprir as condições da respectiva Ata de Registro de
Preços com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s);
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento
equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;
c) Não retirar a respectiva da respectiva Ata de Registro de Preços
com efeito de Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação
de Serviço(s) ou documento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
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d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este
se tornar superior àqueles praticados no mercado.
11.2 A inexecução contratual, da Ata de Registro de Preços com
efeito de Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de
Serviço(s), inclusive por atraso injustificado, sujeitará o
CONTRATADO à multa de mora, que será graduada de acordo
com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites
máximos:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do
adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-
se a efetuar o reforço da caução, conforme o caso, dentro de 10
(dez) dias contados da data de sua convocação;
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não
realizado;
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia subsequente
ao trigésimo.
11.2.1 A multa a que se refere este item não impede que a
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as
demais sanções previstas na legislação vigente.
11.2.2 A multa, aplicada após regular processo administrativo,
será descontada da garantia do contratado faltoso.
11.2.3 Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além
da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença,
que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada administrativa e
judicialmente.
11.2.4 Não tendo sido prestada garantia, à Administração se
reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à
CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta.
11.2.5 As multas previstas neste item não têm caráter
compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
12. Cláusula Décima Segunda - Da Rescisão
12.1 Os preços registrados poderão ser suspensos
temporariamente ou cancelados pela Administração, nas seguintes
hipóteses:

a) quando se tornarem superiores aos praticados no mercado;
b) por razões de interesse público, devidamente fundamentado.
12.2 A comunicação do cancelamento do preço registrado do
fornecedor ou prestador de serviços, nas hipóteses previstas nesta
cláusula será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos
autos que deram origem ao Registro de Preços.
12.3 Antes da suspensão ou cancelamento, a Administração
poderá proceder à negociação com o fornecedor ou prestador de
serviços, visando à revisão para a redução do preço registrado a
fim de compatibilizá-lo com os praticados no mercado.
12.3.1 No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do
fornecedor ou prestador de serviço, a comunicação será feita
mediante publicação no link abaixo citado, considerando
cancelado o preço registrado a partir da data da publicação;

http://www.doem.org.br/ba/vitoriadaconquista
12.4 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do preço
registrado, mediante justificativa escrita, por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração, que
comprove a impossibilidade temporária ou definitiva de cumprir as
exigências deste instrumento convocatório.
13. Cláusula Décima Terceira – Vinculação ao Edital de
Licitação
13.1 Integra a presente Ata de Registro de Preços com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s),
como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo do
presente documento, bem como, do respectivo Edital e seus
anexos.
14. Cláusula Décima Quarta - Foro
As partes elegem o Foro da Cidade de Vitória da Conquista,
Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente compromisso outrora firmado.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente
Registro de preço com Compromisso Fornecimento/Prestação de
Serviço(s) em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das
testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Vitória da Conquista - BA, 30 de agosto de 2016
_________________________________________
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__D812A42158__

Modalidade
de Licitação:
Pregão
Eletrônico
SRP

Número:
073/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
___________________________________
GILSON DE OLIVEIRA SILVA E CIA LTDA

TESTEMUNHAS:
______________________________

__________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 156/2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO(S)

Ata de Registro de Preços nº. 156/2016
Processo Administrativo nº. 1.006/ 2016
Interessado: Secretaria Municipal de Educação-SMED

Aos 19 dias do mês de Agosto do ano de 2016, data de
homologação do referido processo licitatório, na cidade de Vitória
da Conquista, Estado da Bahia, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA
CONQUISTA – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
à Praça Joaquim Correia nº 55, Centro – CEP 45.000-907, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº 14.239.578/0001-00, neste ato devidamente
representado pelo Exmº. Sr. Prefeito Municipal,  GUILHERME
MENEZES DE ANDRADE, brasileiro, casado, médico,  residente e
domiciliado à Rua I, Quadra I, casa nº 24,Morada do Bem Querer,
Bairro Candeias, Vitória da Conquista – BA, portador do RG nº
586.105-53SSP/BA e CPF nº 263.733.517-34, doravante

denominado CONTRATANTE e a empresa TOPVEL TROPICAL
VEICULOS E PEÇAS LTDA, sediada à Av. Presidente Dutra , 634,
B. Felícia, CEP: 45.075-045, Vitória da Conquista - Ba, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 34.177.030/0005-13 , Inscrição Estadual nº
072.663.893 NO, doravante denominada CONTRATADA, neste
ato representada pelo(a) Sr(ª) Ivo Mario Moreira Gomes,
brasileiro(a), casado (a), Adjministrador, residente à Rua Pompilho
Neto, 22, Caminho do Parque, CEP: 45.000-000, Vitória da
Conquista -BA, portador(a) do RG nº 61061379- SSP/BA. E CPF
nº 080338625-72, acordam proceder e obriga-se ao quanto segue
relativo ELABORAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
CONTRATAÇÃO FUTURA DE PESSOA JURÍDICA PARA
FORNECIMENTO DE VEÍCULOS DESTINADOS À
SUBSTITUIÇÃO GRADATIVA E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE
VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-
SMED COM RECURSOS PROVENIENTES DO TESOURO
FEDERAL, ATA COM VIGÊNCIA DE 12 MESES,  nos termos do
Decreto Municipal nº. 15.499/2013 e do Edital do Pregão
Eletrônico SRP nº. 073/2016 em epígrafe, parte integrante do
presente instrumento independente de transcrição, nas condições
abaixo:
1. Cláusula Primeira – Objeto
1.1 O Objeto desta Ata-Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviços é o Registro dos Preços
ofertados pelo PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR DE
SERVIÇOS para todos os itens que seguem mencionados abaixo,
que foram devidamente quantificados e especificados na proposta
apresentada em 21 de julho de 2016, originária da licitação
Pregão Eletrônico SRP nº 073/2016, e conforme ANEXO deste
Edital que consiste no resumo final da licitação confirmado na
respectiva ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
LOTE 02 - VEÍCULO MINIVAN

LOTE/I
tens

Subite
ns

Aquisi
ção ou
Contra
tação

de
(descri
ção):

U.F. Quant.
Marca/
Model

o

Valor
Unitári
o R$

Valor
Total

R$
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LOTE
2 2.1

VEICU
LO
MINI
VAN. UND 4

SPIN
LTZ
1.8

R$
64.475,

00

R$
257.90

0,00
especificação

lote 2

Veiculo Mini Van.
capacidade mínima de 7 lugares
(motorista e passageiros),
ano/modelo 2016; air bag duplo,
freio abs, potência mínima do
motor
1.8. câmbio manual com 5
marchas à frente e 1 a ré; cor
branca; direção hidráulica; rodas
de açoestampado, com no
mínimo aro 14, veiculo equipado
com ar condicionado;
desembaçador de vidro traseiro;
travas elétricas de todas as
p o r t a s ; vidros elétricos no
mínimo dianteiros; combustível:
gasolina / etanol (flex);
computador de bordo;
capacidade mínima do porta-
malas 500 litros; tanque de
combustível com capacidade
mínima de 50 litros; protetor de
cárter; tapetes de borracha;
equipado com os demais itens
exigidos pela legislação de
trânsito brasileira; garantia
mínima de 1 ano

Valor Total do Lote 01
R$
257.90
0,00

VALOR TOTAL
R$
257.90
0,00

1.2 Os preços do PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR

DE SERVIÇOS, relacionados aos moldes deste Edital, ficam
registrados para fins de cumprimento deste instrumento e dos
Contratos que venham a ser firmados entre o PROMITENTE e o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, através da Secretaria
Municipal de Educação - SMED.
1.3 A existência de preços registrados não obriga a Administração
Pública Municipal a firmar as contratações que deles poderão
advir, ficando facultado a utilização de outras licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade
de condições.
1.4 Fica o PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR DE
SERVIÇOS obrigado a aceitar, quando solicitado pela
Administração, nas mesmas condições e dentro do prazo
contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer
nas compras, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo
celebrado entre as partes, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 65 da
Lei nº 8.666/93.
1.5 É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a
associação da contratada com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão,
cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o
CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela
com terceiros.
1.6 Durante o prazo de validade, as propostas selecionadas no
registro de preços ficarão à disposição da ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, para que efetue as contratações nas oportunidades e
quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido.
1.7 Para as compras com entrega imediata e integral dos bens
adquiridos, será emitida somente a nota de empenho de despesa
em substituição ao termo de contrato, conforme faculta art. 62 § 4º
da lei 8666/93, tendo este instrumento validade para fornecimento
dos itens relacionados na tabela acima.

2. Cláusula Segunda – Da Adesão à Ata de Registro de
Preços

2.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública
que não tenha participado do certame licitatório, mediante
anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada
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a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as
regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto
Municipal nº 15.499/2013.
2.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de
Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o
órgão gerenciador e órgãos participantes.
2.3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este
item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento
dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador
e órgãos participantes.
2.4 As adesões à Ata de Registro de Preços são limitadas, na
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independentemente do número de órgãos não
participantes que eventualmente aderirem.
2.5 Ao órgão não participante que aderir à Ata compete os atos
relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a
ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências
ao órgão gerenciador.
2.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não
participante deverá efetivar a contratação solicitada em até
noventa dias, observado o prazo do de validade da Ata de
Registro de Preços.
3. Cláusula Terceira – Dotação Orçamentária
3.1 As despesas decorrentes da execução da presente licitação
correrão pelos Projetos/Atividades e Elementos de Despesa
referenciados em edital ou àqueles informados pela unidade
requisitante da licitação à época da contratação, devidamente
ajustados nas dotações do exercício subsequente.
4. Cláusula Quarta – Preço e Condições de Pagamento
4.1 O valor da presente Ata-Termo de Compromisso é o valor
ofertado pelo PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR para
o(s) lote(s) 02 resultante da licitação e constante(s) da proposta
apresentada no Pregão Eletrônico SRP nº 073/2016, que faz

parte integrante deste instrumento, independentemente de
transcrição, perfazendo o valor total estimado de R$ 257.900,00
(Duzentos e Cinquenta e Sete mil e Novecentos Reais), inclusos
todos os custo e despesas decorrentes de transporte CIF/Vitória
da Conquista, seguros, tributos, contribuições fiscais e parafiscais,
emolumentos e todos os custos de qualquer natureza necessários
à perfeita execução do objeto licitado.
4.2 O pagamento será realizado em até 30 dias após o
recebimento e emissão da Nota Fiscal, através de crédito em
conta corrente junto ao banco e agência bancária informados pelo
PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR em sua respectiva
proposta de preços, após o recebimento definitivo dos materiais e
ou serviços atestados pela Unidade Requisitante da licitação, que
procederá conferência dos serviços, materiais e quantidades
recebidascom respectiva Nota Fiscal, nos termos da legislação
vigente.
4.3 Na necessidade de atualização monetária decorrente de
atraso nos pagamentos realizados pela Administração Pública, a
mora será calculada considerando a data do vencimento da Nota
Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a
variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
4.4 Na ocorrência de necessidade de providências
complementares por parte da contratada o decurso do prazo de
pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir
da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será
devida atualização financeira.
4.5 O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá ser
apresentado pelo PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR,
através de Nota Fiscal, no mínimo de duas vias, com os requisitos
da lei vigente, dentro dos prazos estabelecidos na sua proposta,
após assinatura do contrato ou outros instrumentos hábeis, nas
formas previstas na legislação vigente.
4.6 A entrega do material, por parte do PROMITENTE
FORNECEDOR contratado, para a Secretaria Municipal
requisitante da licitação, NÃO PODERÁ ESTAR VINCULADA A
DÉBITOS DE OUTRAS UNIDADES, porventura existentes, sob
pena de sanções previstas em lei.
5. Cláusula Quinta – Validade
5.1 Esta Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) terá validade de 12 (doze)
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meses, a contar da data de assinatura, conforme Inciso III § 3º do
art. 15 da Lei nº 8.666/93, podendo, a critério da Administração
Pública Municipal, serem celebrados tantos contratos quantos
necessários, para atendimento à UNIDADE REQUISITANTE,
unidade requisitante do presente processo licitatório.
6. Cláusula Sexta – Obrigações do Promitente Fornecedor
6.1 Cumprir a presente Ata com efeito de Termo de Compromisso
de Fornecimento/Prestação de Serviço(s) conforme disposições
nele constantes, sem prejuízo da cobrança da multa
correspondente ao período total do atraso, respeitado o disposto
na cláusula quarta, bem como na legislação vigente.
6.2 Cumprir, integralmente todas as cláusulas constantes dos
contratos por ventura firmados, sob pena de cancelamento da
presente Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s).
6.3 Entregar o material ou prestar o serviço no endereço
mencionado no item 12 ou no local previamente definido, no prazo
estipulado no item 11.1 , após do recebimento da(s) Ordem(s) de
Compra(s)/Serviço(s)- (Pedido(s) emitida por um dos órgãos da
Administração Pública, nos termos do Decreto Municipal nº
15.499/2013.
6.4 Manter durante todo o prazo de validade do Registro de
Preços todas as condições de habilitação exigidas na licitação em
referência, como condição para celebração do contrato ou
instrumento equivalente.
6.5 Apresentar-se junto à Administração Municipal quando
convocado, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados
da data do recebimento da convocação, durante o período de
vigência desta Ata de Registro de Preços, para assinatura do
contrato de fornecimento, nos termos e cláusulas previstas neste
edital.
6.6 Corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas,
os materiais ou serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou
desconformidades no total ou em parte com o objeto desta
licitação em até 15(quinze) dias.
6.7 Acompanhar a confecção da Ata com efeito de Termo de
Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviços e do
Contrato de Fornecimento/Prestação de Serviços ou
documento equivalente, com vistas a realizar a retirada de tais
documentos junto à Administração Municipal para assinatura

e devolução junto ao Órgão Gerenciador (Gerência de
Compras), situado no endereço mencionado, conforme segue:
Gerência de Compras- Praça Joaquim Correia, nº 55, Centro,
CEP 45.000-907 – Vitória da Conquista, BA. Fone/fax: (77) 3424
8518 / 3424 8515.
6.8 O licitante fica obrigado a manter válidos todos os documentos
relativos à regularidade de Cadastramento, no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAD, durante todo
o procedimento licitatório, bem como durante o período de
fornecimento, recebimento do pagamento e execução dos
compromissos assumidos.
7. Cláusula Sétima – Da Contratação
7.1 O fornecedor/prestador poderá ser convocado a qualquer
momento, durante o período de vigência deste Registro de Preços,
para assinatura do contrato, que deverá fazê-lo no prazo máximo
de até 05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento da
convocação via comunicação expressa.
7.2 O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA ESTADO DA
BAHIA, observados os critérios e condições estabelecidas neste
edital, poderá contratar, concomitantemente, com dois ou mais
fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se
a capacidade de fornecimento do bem ou serviço do licitante e
obedecida à ordem de classificação das respectivas propostas.
7.3 Na hipótese de o fornecedor convocado não assinar o
Contrato ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da data do recebimento da convocação, a
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá chamar os demais
licitantes que tenham os seus preços registrados, obedecendo à
ordem de classificação, propondo a contratação do fornecimento
dos materiais ou dos serviços registrados, pelos preços
apresentado pelo primeiro colocado.
7.4 Na hipótese de os demais licitantes não aceitarem a
contratação pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, a
Administração poderá realizar nova licitação, perdendo o
participante desta Ata de Registro, a critério da administração, o
direito de preferência.
7.5 A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente deverá
ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatário
com poderes expressos.
7.6 Os contratos decorrentes deste Registro de Preços terão sua
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vigência conforme as disposições contidas no Edital e nos
respectivos contratos, obedecido ao disposto no art. 57 da Lei no

8.666/93.
7.7 A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais registradas, acréscimos que se fizerem no objeto, de
até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada
lote/produto registrado.
8. Cláusula Oitava – Forma de Fornecimento, Entrega e
Recebimento dos Materiais
8.1 O compromisso de fornecimento estará perfeitamente
caracterizado mediante a emissão da Nota de Empenho da
unidade gestora da despesa, com posterior encaminhamento da(s)
Ordem(s) de Compra(s) /Serviço(s) (Pedido(s)) aos respectivos
PROMITENTES FORNECEDORES/PRESTADORES de cada lote
licitado.
8.2 Os produtos deverão conter em suas embalagens e unidades
de acondicionamento o número do lote e validade, quando
necessária.
8.3 Os produtos nacionais ou importados deverão ser entregues
contendo rótulos com todas as informações sobre os mesmos em
língua portuguesa, nos termos do art. 31 do Código de Defesa do
Consumidor.
8.4 A Nota Fiscal preferencialmente deverá conter o(s) lote(s) de
fabricação de cada produto a ser entregue.
8.5 A entrega dos produtos deverá ser realizada no endereço
mencionado neste edital ou no local previamente definido, em até
15 (quinze) dias do recebimento da(s) Ordem(s) de
Compra(s)/Serviço(s) – Pedido(s) – emitida por um dos órgãos da
Administração Pública.
8.6 Os produtos serão recebidos pela(s) respectiva(s) unidade(s)
requisitante(s) da licitação, descrita(s), no Item 3 deste edital, que
procederá a verificação da conformidade do material com a(s)
especificação(ões), no prazo de até 05 (cinco) dias úteis,
contados do seu recebimento. Transcorrido tal prazo sem que a
Unidade requisitante, através do órgão responsável, aponte
quaisquer desvios, falhas, vícios, defeitos ou desconformidades no
que se refere aos produtos entregues, será declarado o
recebimento definitivo do(s) produto(s)/serviço(s).
8.7 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a
responsabilidade do PROMITENTE CONTRATADO pela perfeita

execução deste documento de compromisso de fornecimento,
quanto à qualidade, correção e segurança do objeto contratado.
8.8 Correrá por conta do CONTRATADO (A), toda e qualquer
despesa com ensaios, testes, laudos e demais provas exigidas por
normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do objeto deste
instrumento, sempre que necessário.
8.9 O detentor do Registro de Preços é obrigado a corrigir,
remover ou substituir, totalmente às suas expensas, os materiais
em que se verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no
total ou em parte com o objeto desta licitação.
9. Cláusula Nona – Reajustamento e Revisão
9.1 Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações,
obedecidas às disposições previstas na legislação vigente.
9.2 A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada,
em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado.
9.3 Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-
se superior ao praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:
10. convocar o fornecedor/prestador visando à negociação para a
redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
11. convocar os demais fornecedores/prestadores visando igual
oportunidade de negociação.
11.1 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor/prestador, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a
Administração Municipal, através do Órgão Gerenciador, poderá:
12. liberar o fornecedor/prestador do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidade, se confirmado a veracidade dos motivos
e comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação
ocorrer antes do pedido de fornecimento/prestação de serviço;
13. convocar os demais fornecedores/prestadores visando igual
oportunidade de negociação.
13.1 Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador
deverá proceder à suspensão do item da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.
13.2 Os preços registrados poderão ser revistos nos termos e
prazo fixado pelo órgão da Administração Publica responsável pela
condução do conjunto de procedimentos do certame para registro
de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele
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decorrente, nos termos art. 17 do Decreto Municipal nº
15.499/2013.
13.3 A revisão de preços registrados em Ata não implica em
revisão dos preços dos contratos decorrentes de respectiva
licitação, a qual dependerá de requerimento formal do
CONTRATADO e de comprovação do impacto que gerou o
eventual desequilíbrio econômico-financeiro.
13.4 Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se
apresentem superiores aos de mercado.
13.5 A revisão do preço somente será deferida após cumprir todos
os requisitos previstos no Item 29 deste edital, e terá validade a
partir da data de publicação da deliberação no Diário Oficial do
Município.
14. Cláusula Décima – Fiscalização do Contrato e
Recebimento do Objeto
14.1 Competirá ao Órgão Solicitante do Registro de Preços
proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da
fiscalização do CONTRATANTE não eximirá à CONTRATADA de
total responsabilidade na execução do contrato.
14.1.1 Competirá ao CONTRATANTE do Registro de Preços,
através da Unidade Requisitante e do Órgão Gerenciador:
a) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução
do contrato, determinando as providências necessárias à correção
das falhas ou defeitos observados;
b) Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de
controle, acompanhamento e avaliação financeira de contratos e
convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam
acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual;
c) Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a
regularidade da execução do contrato;
d) Promover, com a presença da CONTRATADA, a verificação da
execução já realizada, emitindo a competente habilitação para o
recebimento de pagamentos;
e) Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle,
acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios;
f) Fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações

trabalhistas e previdenciárias;
g) Ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de
empregados da CONTRATADA, cuja permanência seja
inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação
fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da CONTRATADA,
quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias,
bem como qualquer outra que tal fato imponha;
h) Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de
documentos relacionados com a execução do contrato.
14.2 Nos casos de aquisição de equipamentos ou prestação de
serviços de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo
circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.
14.3 O contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer
proposição de fornecimento/prestação de serviço em desacordo
com as especificações do objeto da licitação.
14.4 O fornecedor/prestador se comprometerá a atender com
presteza às reclamações sobre a qualidade e pontualidade do
fornecimento, providenciando sua imediata correção, sem ônus
para o Município de Vitória da Conquista.
14.5 Em caso de divergência entre a Nota de Empenho e a Nota
Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues, o
Fornecedor/Prestador será notificado para retirá-los imediatamente
providenciando eventuais retificações que prezem pela perfeita
execução do objeto licitado.
15. Cláusula Décima Primeira – Das Penalidades
15.1 O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

16. Descumprir as condições da respectiva Ata de Registro de
Preços com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s);

17. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento
equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;

18. Não retirar a respectiva da respectiva Ata de Registro de
Preços com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) ou documento
equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;

Vitória da Conquista - Bahia
Ano 9 — Edição 1.705

quarta, 31 de agosto de 2016
Página 34 de 382



d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este
se tornar superior àqueles praticados no mercado.
18.1 A inexecução contratual, da Ata de Registro de Preços com
efeito de Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de
Serviço(s), inclusive por atraso injustificado, sujeitará o
CONTRATADO à multa de mora, que será graduada de acordo
com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites
máximos:

19. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa
do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese
de negar-se a efetuar o reforço da caução, conforme o caso,
dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua
convocação;

20. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço
não realizado;

21. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia
subsequente ao trigésimo.

21.1.1 A multa a que se refere este item não impede que a
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as
demais sanções previstas na legislação vigente.
21.1.2 A multa, aplicada após regular processo administrativo,
será descontada da garantia do contratado faltoso.
21.1.3 Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além
da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença,
que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada administrativa e
judicialmente.
21.1.4 Não tendo sido prestada garantia, à Administração se
reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à
CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta.
21.1.5 As multas previstas neste item não têm caráter
compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações

cometidas.
22. Cláusula Décima Segunda – Da Rescisão
22.1 Os preços registrados poderão ser suspensos
temporariamente ou cancelados pela Administração, nas seguintes
hipóteses:
22.2 Quando se tornarem superiores aos praticados no mercado;
22.3 Por razões de interesse público, devidamente fundamentado.
22.4 A comunicação do cancelamento do preço registrado do
fornecedor ou prestador de serviços, nas hipóteses previstas nesta
cláusula será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos
autos que deram origem ao Registro de Preços.
22.5 Antes da suspensão ou cancelamento, a Administração
poderá proceder à negociação com o fornecedor ou prestador de
serviços, visando à revisão para a redução do preço registrado a
fim de compatibilizá-lo com os praticados no mercado.
22.5.1 No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do
fornecedor ou prestador de serviço, a comunicação será feita
mediante publicação no link abaixo citado, considerando
cancelado o preço registrado a partir da data da publicação;

http://dom.pmvc.ba.gov.br/
22.6 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do preço
registrado, mediante justificativa escrita, por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração, que
comprove a impossibilidade temporária ou definitiva de cumprir as
exigências deste instrumento convocatório.
23. Cláusula Décima Terceira – Vinculação ao Edital de
Licitação
23.1 Integra a presente Ata de Registro de Preços com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s),
como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo do
presente documento, bem como, do respectivo Edital e seus
anexos.
24. Cláusula Décima Quarta – Foro
As partes elegem o Foro da Cidade de Vitória da Conquista,
Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente compromisso outrora firmado.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente
Registro de preço com Compromisso Fornecimento/Prestação de
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__D812A42159__

Modalidade
de Licitação:
Pregão
Eletrônico
SRP

Número:
073/2016

Serviço(s) em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das
testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Vitória da Conquista - BA, 30 de agosto de 2016
____________ _____________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
_____________________________________

TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PEÇAS LTDA

Testemunhas:
_____________________________________

__________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 157/2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO(S)

Ata de Registro de Preços nº. 157/2016
Processo Administrativo nº. 1.006/ 2016
Interessado: Secretaria Municipal de Educação-SMED

Aos 22 dias do mês de Agosto do ano de 2016, data de
homologação do referido processo licitatório, na cidade de Vitória
da Conquista, Estado da Bahia, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA
CONQUISTA – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
à Praça Joaquim Correia nº 55, Centro – CEP 45.000-907, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº 14.239.578/0001-00, neste ato devidamente
representado pelo Exmº. Sr. Prefeito Municipal,  GUILHERME
MENEZES DE ANDRADE, brasileiro, casado, médico,  residente e
domiciliado à Rua I, Quadra I, casa nº 24,Morada do Bem Querer,
Bairro Candeias, Vitória da Conquista – BA, portador do RG nº
586.105-53SSP/BA e CPF nº 263.733.517-34, doravante
denominado CONTRATANTE e a empresa COMVEIMA
COMERCIO DE VEICULOS, MAQUINAS E TRATORES LTDA ,
sediada à Av. Presidente Dutra, SN, KM 839 A, CEP: 45.045-970,
Vitória da Conquista-BA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
16.183.352/0001-60, Inscrição Estadual nº 015.043.214 NO,
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada
pelo(a) Sr(ª) Rubem Baldow, brasileiro(a), Casado(a),
Administrador, residente e domiciliado à Rua José do
Pastrocínio,38,Alto Maron, CEP: 45.000-000, Vitória da Conquista,
portador(a) do RG nº 382095944 SSP-BA, CPF nº 573346505-06,
acordam proceder e obriga-se ao quanto segue relativo
ELABORAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
CONTRATAÇÃO FUTURA DE PESSOA JURÍDICA PARA
FORNECIMENTO DE VEÍCULOS DESTINADOS À
SUBSTITUIÇÃO GRADATIVA E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE
VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-
SMED COM RECURSOS PROVENIENTES DO TESOURO
FEDERAL, ATA COM VIGÊNCIA DE 12 MESES,  nos termos do
Decreto Municipal nº. 15.499/2013 e do Edital do Pregão
Eletrônico SRP nº. 073/2016 em epígrafe, parte integrante do
presente instrumento independente de transcrição, nas condições
abaixo:
1. Cláusula Primeira – Objeto
1.1 O Objeto desta Ata-Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviços é o Registro dos Preços
ofertados pelo PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR DE
SERVIÇOS para todos os itens que seguem mencionados abaixo,
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que foram devidamente quantificados e especificados na proposta
apresentada em 22 de julho de 2016, originária da licitação
Pregão Eletrônico SRP nº 073/2016, e conforme ANEXO deste
Edital que consiste no resumo final da licitação confirmado na
respectiva ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
LOTES 03 - VEÍCULO TIPO VAN

LOTE/I
tens

Subite
ns

Aquisi
ção ou
Contra
tação

de
(descri
ção):

U.F. Quant.
Marca/
Model

o

Valor
Unitári
o R$

Valor
Total

R$

lote 3 3.1
Veiculo
Tipo
Van UND 4

sprinte
r 415

R$
147.35

0,00

R$
589.40

0,00
Veiculo Tipo Van
capacidade min. 15 passageiros
ano/modelo 2016; para no mínimo 16
lugares (15+1). itens de série: ar
condicionado, vidros, travas e
retrovisores elétricos, air bag para o
motorista, freio a disco nas quatro rodas
com abs, controle de tração, controle
eletrônico de estabilidade (esp),
assistência para frenagem de
emergência (ebd) assistência para
arrancadas em aclive, amortecedores
pressurizados a gás, travamento
automático das portas e tanque de
combustível, sistema anti-furto (pats)
regulagem de altura dos faróis, sistema
de áudio com cd playear e controle na
barra de direção. cintos de segurança
retráteis de 3 pontos com regulagem de
altura para todos os ocupantes do
veículos. descrição geral: veículo tipo
van passageiro, original de fábrica,
longo, teto baixo, zero km, modelo ano

especificação
lote 3

da entrega ou do ano posterior, com
carroceria monobloco ou montado sobre
chassi (original de fábrica), com porta
lateral deslizante, ar condicionado,
movido a óleo diesel s10. características
gerais: chassi comprimento total mínimo
= 5.910 mm; distância mínima entre
eixos = 3.665 mm; capacidade mínima
de carga = 3.880 kg; altura interna
mínima = 1,65 mm; altura externa
mínima = 2,580 mm; comprimento
mínimo = 5.910 mm; . motor dianteiro; 4
cilindros; turbo com intercooler;
combustível = diesel; potênciade pelo
menos 146 cv; torque de pelo menos
33,6 kgfm; cilindrada mínima = 2.000 cc;
sistema de alimentação = injeção direta;
. abastecimento de combustível
capacidade mínima = 80 litros; freio e
suspensão freio com duplo sistema
hidráulico, servo assistido. freio a disco
ventilados nas 04 rodas. suspensão
dianteira independente, com barra
estabilizadora. o veículo deverá ser
entregue balanceado. direção hidráulica,
original de fábrica; air bag para o
motorista; transmissão 5 marchas à
frente tração 5 marchas à frente,
mínimo; 1 marcha à ré; cabine /
carroceria o veículo tipo monobloco
sendo original de fábrica. prazo de
entrega prazo máximo de 120 (cento e
vinte) dias

Valor Total do Lote 01
R$
589.40
0,00

VALOR TOTAL
R$
589.40
0,00
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1.2 Os preços do PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR
DE SERVIÇOS, relacionados aos moldes deste Edital, ficam
registrados para fins de cumprimento deste instrumento e dos
Contratos que venham a ser firmados entre o PROMITENTE e o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, através da Secretaria
Municipal de Educação - SMED.
1.3 A existência de preços registrados não obriga a Administração
Pública Municipal a firmar as contratações que deles poderão
advir, ficando facultado a utilização de outras licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade
de condições.
1.4 Fica o PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR DE
SERVIÇOS obrigado a aceitar, quando solicitado pela
Administração, nas mesmas condições e dentro do prazo
contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer
nas compras, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo
celebrado entre as partes, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 65 da
Lei nº 8.666/93.
1.5 É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a
associação da contratada com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão,
cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o
CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela
com terceiros.
1.6 Durante o prazo de validade, as propostas selecionadas no
registro de preços ficarão à disposição da ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, para que efetue as contratações nas oportunidades e
quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido.
1.7 Para as compras com entrega imediata e integral dos bens
adquiridos, será emitida somente a nota de empenho de despesa
em substituição ao termo de contrato, conforme faculta art. 62 § 4º
da lei 8666/93, tendo este instrumento validade para fornecimento
dos itens relacionados na tabela acima.

2. Cláusula Segunda – Da Adesão à Ata de Registro de
Preços

2.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública
que não tenha participado do certame licitatório, mediante

anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada
a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as
regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto
Municipal nº 15.499/2013.
2.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de
Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o
órgão gerenciador e órgãos participantes.
2.3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este
item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento
dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador
e órgãos participantes.
2.4 As adesões à Ata de Registro de Preços são limitadas, na
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independentemente do número de órgãos não
participantes que eventualmente aderirem.
2.5 Ao órgão não participante que aderir à Ata compete os atos
relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a
ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências
ao órgão gerenciador.
2.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não
participante deverá efetivar a contratação solicitada em até
noventa dias, observado o prazo do de validade da Ata de
Registro de Preços.
3. Cláusula Terceira – Dotação Orçamentária
3.1 As despesas decorrentes da execução da presente licitação
correrão pelos Projetos/Atividades e Elementos de Despesa
referenciados em edital ou àqueles informados pela unidade
requisitante da licitação à época da contratação, devidamente
ajustados nas dotações do exercício subsequente.
4. Cláusula Quarta – Preço e Condições de Pagamento
4.1 O valor da presente Ata-Termo de Compromisso é o valor
ofertado pelo PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR para
o(s) lote(s) 0 3 resultante da licitação e constante(s) da proposta
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apresentada no Pregão Eletrônico SRP nº 073/2016, que faz
parte integrante deste instrumento, independentemente de
transcrição, perfazendo o valor total estimado de R$ 589.400,00
(Quinhentos e Oitenta e Nove mil e Quatrocentos Reais), inclusos
todos os custo e despesas decorrentes de transporte CIF/Vitória
da Conquista, seguros, tributos, contribuições fiscais e parafiscais,
emolumentos e todos os custos de qualquer natureza necessários
à perfeita execução do objeto licitado.
4.2 O pagamento será realizado em até 30 dias após o
recebimento e emissão da Nota Fiscal, através de crédito em
conta corrente junto ao banco e agência bancária informados pelo
PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR em sua respectiva
proposta de preços, após o recebimento definitivo dos materiais e
ou serviços atestados pela Unidade Requisitante da licitação, que
procederá conferência dos serviços, materiais e quantidades
recebidascom respectiva Nota Fiscal, nos termos da legislação
vigente.
4.3 Na necessidade de atualização monetária decorrente de
atraso nos pagamentos realizados pela Administração Pública, a
mora será calculada considerando a data do vencimento da Nota
Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a
variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
4.4 Na ocorrência de necessidade de providências
complementares por parte da contratada o decurso do prazo de
pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir
da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será
devida atualização financeira.
4.5 O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá ser
apresentado pelo PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR,
através de Nota Fiscal, no mínimo de duas vias, com os requisitos
da lei vigente, dentro dos prazos estabelecidos na sua proposta,
após assinatura do contrato ou outros instrumentos hábeis, nas
formas previstas na legislação vigente.
4.6 A entrega do material, por parte do PROMITENTE
FORNECEDOR contratado, para a Secretaria Municipal
requisitante da licitação, NÃO PODERÁ ESTAR VINCULADA A
DÉBITOS DE OUTRAS UNIDADES, porventura existentes, sob
pena de sanções previstas em lei.
5. Cláusula Quinta – Validade
5.1 Esta Ata com efeito de Termo de Compromisso de

Fornecimento/Prestação de Serviço(s) terá validade de 12 (doze)
meses, a contar da data de assinatura, conforme Inciso III § 3º do
art. 15 da Lei nº 8.666/93, podendo, a critério da Administração
Pública Municipal, serem celebrados tantos contratos quantos
necessários, para atendimento à UNIDADE REQUISITANTE,
unidade requisitante do presente processo licitatório.
6. Cláusula Sexta – Obrigações do Promitente Fornecedor
6.1 Cumprir a presente Ata com efeito de Termo de Compromisso
de Fornecimento/Prestação de Serviço(s) conforme disposições
nele constantes, sem prejuízo da cobrança da multa
correspondente ao período total do atraso, respeitado o disposto
na cláusula quarta, bem como na legislação vigente.
6.2 Cumprir, integralmente todas as cláusulas constantes dos
contratos por ventura firmados, sob pena de cancelamento da
presente Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s).
6.3 Entregar o material ou prestar o serviço no endereço
mencionado no item 12 ou no local previamente definido, no prazo
estipulado no item 11.1 , após do recebimento da(s) Ordem(s) de
Compra(s)/Serviço(s)- (Pedido(s) emitida por um dos órgãos da
Administração Pública, nos termos do Decreto Municipal nº
15.499/2013.
6.4 Manter durante todo o prazo de validade do Registro de
Preços todas as condições de habilitação exigidas na licitação em
referência, como condição para celebração do contrato ou
instrumento equivalente.
6.5 Apresentar-se junto à Administração Municipal quando
convocado, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados
da data do recebimento da convocação, durante o período de
vigência desta Ata de Registro de Preços, para assinatura do
contrato de fornecimento, nos termos e cláusulas previstas neste
edital.
6.6 Corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas,
os materiais ou serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou
desconformidades no total ou em parte com o objeto desta
licitação em até 15(quinze) dias.
6.7 Acompanhar a confecção da Ata com efeito de Termo de
Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviços e do
Contrato de Fornecimento/Prestação de Serviços ou
documento equivalente, com vistas a realizar a retirada de tais
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documentos junto à Administração Municipal para assinatura
e devolução junto ao Órgão Gerenciador (Gerência de
Compras), situado no endereço mencionado, conforme segue:
Gerência de Compras- Praça Joaquim Correia, nº 55, Centro,
CEP 45.000-907 – Vitória da Conquista, BA. Fone/fax: (77) 3424
8518 / 3424 8515.
6.8 O licitante fica obrigado a manter válidos todos os documentos
relativos à regularidade de Cadastramento, no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAD, durante todo
o procedimento licitatório, bem como durante o período de
fornecimento, recebimento do pagamento e execução dos
compromissos assumidos.
7. Cláusula Sétima – Da Contratação
7.1 O fornecedor/prestador poderá ser convocado a qualquer
momento, durante o período de vigência deste Registro de Preços,
para assinatura do contrato, que deverá fazê-lo no prazo máximo
de até 05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento da
convocação via comunicação expressa.
7.2 O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA ESTADO DA
BAHIA, observados os critérios e condições estabelecidas neste
edital, poderá contratar, concomitantemente, com dois ou mais
fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se
a capacidade de fornecimento do bem ou serviço do licitante e
obedecida à ordem de classificação das respectivas propostas.
7.3 Na hipótese de o fornecedor convocado não assinar o
Contrato ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da data do recebimento da convocação, a
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá chamar os demais
licitantes que tenham os seus preços registrados, obedecendo à
ordem de classificação, propondo a contratação do fornecimento
dos materiais ou dos serviços registrados, pelos preços
apresentado pelo primeiro colocado.
7.4 Na hipótese de os demais licitantes não aceitarem a
contratação pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, a
Administração poderá realizar nova licitação, perdendo o
participante desta Ata de Registro, a critério da administração, o
direito de preferência.
7.5 A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente deverá
ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatário
com poderes expressos.

7.6 Os contratos decorrentes deste Registro de Preços terão sua
vigência conforme as disposições contidas no Edital e nos
respectivos contratos, obedecido ao disposto no art. 57 da Lei no

8.666/93.
7.7 A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais registradas, acréscimos que se fizerem no objeto, de
até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada
lote/produto registrado.
8. Cláusula Oitava – Forma de Fornecimento, Entrega e
Recebimento dos Materiais
8.1 O compromisso de fornecimento estará perfeitamente
caracterizado mediante a emissão da Nota de Empenho da
unidade gestora da despesa, com posterior encaminhamento da(s)
Ordem(s) de Compra(s) /Serviço(s) (Pedido(s)) aos respectivos
PROMITENTES FORNECEDORES/PRESTADORES de cada lote
licitado.
8.2 Os produtos deverão conter em suas embalagens e unidades
de acondicionamento o número do lote e validade, quando
necessária.
8.3 Os produtos nacionais ou importados deverão ser entregues
contendo rótulos com todas as informações sobre os mesmos em
língua portuguesa, nos termos do art. 31 do Código de Defesa do
Consumidor.
8.4 A Nota Fiscal preferencialmente deverá conter o(s) lote(s) de
fabricação de cada produto a ser entregue.
8.5 A entrega dos produtos deverá ser realizada no endereço
mencionado neste edital ou no local previamente definido, em até
15 (quinze) dias do recebimento da(s) Ordem(s) de
Compra(s)/Serviço(s) – Pedido(s) – emitida por um dos órgãos da
Administração Pública.
8.6 Os produtos serão recebidos pela(s) respectiva(s) unidade(s)
requisitante(s) da licitação, descrita(s), no Item 3 deste edital, que
procederá a verificação da conformidade do material com a(s)
especificação(ões), no prazo de até 05 (cinco) dias úteis,
contados do seu recebimento. Transcorrido tal prazo sem que a
Unidade requisitante, através do órgão responsável, aponte
quaisquer desvios, falhas, vícios, defeitos ou desconformidades no
que se refere aos produtos entregues, será declarado o
recebimento definitivo do(s) produto(s)/serviço(s).
8.7 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a
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responsabilidade do PROMITENTE CONTRATADO pela perfeita
execução deste documento de compromisso de fornecimento,
quanto à qualidade, correção e segurança do objeto contratado.
8.8 Correrá por conta do CONTRATADO (A), toda e qualquer
despesa com ensaios, testes, laudos e demais provas exigidas por
normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do objeto deste
instrumento, sempre que necessário.
8.9 O detentor do Registro de Preços é obrigado a corrigir,
remover ou substituir, totalmente às suas expensas, os materiais
em que se verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no
total ou em parte com o objeto desta licitação.
9. Cláusula Nona – Reajustamento e Revisão
9.1 Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações,
obedecidas às disposições previstas na legislação vigente.
9.2 A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada,
em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado.
9.3 Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-
se superior ao praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:
10. convocar o fornecedor/prestador visando à negociação para a
redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
11. convocar os demais fornecedores/prestadores visando igual
oportunidade de negociação.
11.1 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor/prestador, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a
Administração Municipal, através do Órgão Gerenciador, poderá:
12. liberar o fornecedor/prestador do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidade, se confirmado a veracidade dos motivos
e comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação
ocorrer antes do pedido de fornecimento/prestação de serviço;
13. convocar os demais fornecedores/prestadores visando igual
oportunidade de negociação.
13.1 Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador
deverá proceder à suspensão do item da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.
13.2 Os preços registrados poderão ser revistos nos termos e
prazo fixado pelo órgão da Administração Publica responsável pela
condução do conjunto de procedimentos do certame para registro

de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele
decorrente, nos termos art. 17 do Decreto Municipal nº
15.499/2013.
13.3 A revisão de preços registrados em Ata não implica em
revisão dos preços dos contratos decorrentes de respectiva
licitação, a qual dependerá de requerimento formal do
CONTRATADO e de comprovação do impacto que gerou o
eventual desequilíbrio econômico-financeiro.
13.4 Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se
apresentem superiores aos de mercado.
13.5 A revisão do preço somente será deferida após cumprir todos
os requisitos previstos no Item 29 deste edital, e terá validade a
partir da data de publicação da deliberação no Diário Oficial do
Município.
14. Cláusula Décima – Fiscalização do Contrato e
Recebimento do Objeto
14.1 Competirá ao Órgão Solicitante do Registro de Preços
proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da
fiscalização do CONTRATANTE não eximirá à CONTRATADA de
total responsabilidade na execução do contrato.
14.1.1 Competirá ao CONTRATANTE do Registro de Preços,
através da Unidade Requisitante e do Órgão Gerenciador:
a) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução
do contrato, determinando as providências necessárias à correção
das falhas ou defeitos observados;
b) Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de
controle, acompanhamento e avaliação financeira de contratos e
convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam
acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual;
c) Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a
regularidade da execução do contrato;
d) Promover, com a presença da CONTRATADA, a verificação da
execução já realizada, emitindo a competente habilitação para o
recebimento de pagamentos;
e) Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle,
acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios;
f) Fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na
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licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações
trabalhistas e previdenciárias;
g) Ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de
empregados da CONTRATADA, cuja permanência seja
inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação
fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da CONTRATADA,
quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias,
bem como qualquer outra que tal fato imponha;
h) Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de
documentos relacionados com a execução do contrato.
14.2 Nos casos de aquisição de equipamentos ou prestação de
serviços de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo
circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.
14.3 O contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer
proposição de fornecimento/prestação de serviço em desacordo
com as especificações do objeto da licitação.
14.4 O fornecedor/prestador se comprometerá a atender com
presteza às reclamações sobre a qualidade e pontualidade do
fornecimento, providenciando sua imediata correção, sem ônus
para o Município de Vitória da Conquista.
14.5 Em caso de divergência entre a Nota de Empenho e a Nota
Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues, o
Fornecedor/Prestador será notificado para retirá-los imediatamente
providenciando eventuais retificações que prezem pela perfeita
execução do objeto licitado.
15. Cláusula Décima Primeira – Das Penalidades
15.1 O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

16. Descumprir as condições da respectiva Ata de Registro de
Preços com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s);

17. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento
equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;

18. Não retirar a respectiva da respectiva Ata de Registro de
Preços com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) ou documento
equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem

justificativa aceitável;

d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este
se tornar superior àqueles praticados no mercado.
18.1 A inexecução contratual, da Ata de Registro de Preços com
efeito de Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de
Serviço(s), inclusive por atraso injustificado, sujeitará o
CONTRATADO à multa de mora, que será graduada de acordo
com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites
máximos:

19. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa
do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese
de negar-se a efetuar o reforço da caução, conforme o caso,
dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua
convocação;

20. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço
não realizado;

21. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia
subsequente ao trigésimo.

21.1.1 A multa a que se refere este item não impede que a
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as
demais sanções previstas na legislação vigente.
21.1.2 A multa, aplicada após regular processo administrativo,
será descontada da garantia do contratado faltoso.
21.1.3 Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além
da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença,
que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada administrativa e
judicialmente.
21.1.4 Não tendo sido prestada garantia, à Administração se
reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à
CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta.
21.1.5 As multas previstas neste item não têm caráter
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compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
22. Cláusula Décima Segunda – Da Rescisão
22.1 Os preços registrados poderão ser suspensos
temporariamente ou cancelados pela Administração, nas seguintes
hipóteses:
22.2 Quando se tornarem superiores aos praticados no mercado;
22.3 Por razões de interesse público, devidamente fundamentado.
22.4 A comunicação do cancelamento do preço registrado do
fornecedor ou prestador de serviços, nas hipóteses previstas nesta
cláusula será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos
autos que deram origem ao Registro de Preços.
22.5 Antes da suspensão ou cancelamento, a Administração
poderá proceder à negociação com o fornecedor ou prestador de
serviços, visando à revisão para a redução do preço registrado a
fim de compatibilizá-lo com os praticados no mercado.
22.5.1 No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do
fornecedor ou prestador de serviço, a comunicação será feita
mediante publicação no link abaixo citado, considerando
cancelado o preço registrado a partir da data da publicação;

http://dom.pmvc.ba.gov.br/
22.6 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do preço
registrado, mediante justificativa escrita, por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração, que
comprove a impossibilidade temporária ou definitiva de cumprir as
exigências deste instrumento convocatório.
23. Cláusula Décima Terceira – Vinculação ao Edital de
Licitação
23.1 Integra a presente Ata de Registro de Preços com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s),
como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo do
presente documento, bem como, do respectivo Edital e seus
anexos.
24. Cláusula Décima Quarta – Foro
As partes elegem o Foro da Cidade de Vitória da Conquista,
Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente compromisso outrora firmado.

__D812A42160__

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente
Registro de preço com Compromisso Fornecimento/Prestação de
Serviço(s) em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das
testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Vitória da Conquista - BA, 26 de agosto de 2016
____________ _____________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
_______________________________________

COMVEIMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS E
TRATORES LTDA.

Testemunhas:
_____________________________________

__________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 160/ 2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE

SERVIÇO(S)

Modalidade de
Licitação:

Pregão
Eletrônico (SRP)

Número:
071/2016 -
Publicação

Ata de Registro de Preços nº. 160/ 2016
Processo Administrativo nº. 3.419/2016
Interessado: Secretaria Municipal de Educação - SMED

Aos 22 dias do mês de julho do ano de 2016, na cidade de Vitória
da Conquista, Estado da Bahia, data de homologação do processo
licitatório supracitado, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA
CONQUISTA – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
à Praça Joaquim Correia nº 55, Centro – CEP 45.000-907, inscrito
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no CNPJ/MF sob o nº 14.239.578/0001-00, neste ato devidamente
representado pelo Exmº. Sr. Prefeito Municipal,  GUILHERME
MENEZES DE ANDRADE, brasileiro, casado, médico, residente e
domiciliado à Rua I, Quadra I, casa nº 24,Morada do Bem Querer,
Bairro Candeias, Vitória da Conquista – BA , portador do RG nº
586.105-53SSP/BA e CPF nº 263.733.517-34, doravante
denominado CONTRATANTE e a empresa MCR PRODUÇÕES E
EVENTOS LTDA-ME sediada à Av. Franz Gedeon, CEP. 45.200-
130, Centro, Jequié-BA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
07.484.643/0001-05, Inscrição Estadual nº 118.778.824, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr(ª)
Alan Vidal da Silva, brasileiro(a), Solteiro(a), empresário, residente
e domiciliado(a) à Rua Primeiro de Maio, 634-A, CEP. 45.200-549,
Joaquim Romão, Jequié-BA, portador(a) do RG nº 436426161
SSP/BA e CPF nº 720.343.355-20, acordam proceder e obriga-se
ao quanto segue relativo ao PREGÃO ELETRÔNICO, DO TIPO
MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE PARA SELEÇÃO DA
PROPOSTA MAIS VANTAJOSA VISANDO A ELABORAÇÃO DE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE
PESSOA(S) JURÍDICA(S) ESPECIALIZADA(S) NA LOCAÇÃO,
INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE PALCO COBERTO,
ARQUIBANCADAS, BANHEIROS QUÍMICOS, SISTEMAS DE
SOM, TOLDOS E GRADES DE PROTEÇÃO PARA ATENDER
AS DEMANDAS DE ESTRUTURA DURANTE OS EVENTOS
ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA – SMED, COM
RECURSOS PROVENIENTES DA RECEITA DE IMPOSTOS E
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO 25%;
SALÁRIO EDUCAÇÃO; TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS –
EDUCAÇÃO; TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (APLICAÇÃO EM
OUTRAS DESPESAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA – 60%) E
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (APLICAÇÃO EM OUTRAS
DESPESAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA – 40%), nos termos do
Decreto Municipal nº. 15.499/2013 e do Edital do PREGÃO
ELETRÔNICO SRP nº. 071/2016 em epígrafe, parte integrante do
presente instrumento independente de transcrição, nas condições
abaixo:
1. Cláusula Primeira – Objeto
1.1. O Objeto desta Ata-Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviços é o Registro dos Preços

ofertados pelo PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR DE
SERVIÇOS para todos os itens que seguem mencionados abaixo,
que foram devidamente quantificados e especificados na proposta
apresentada em 18 de Julho de 2016, originária da licitação
Pregão Eletrônico SRP nº 071/2016, e conforme ANEXO deste
Edital que consiste no resumo final da licitação confirmado na
respectiva ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
LOTE 01 – LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE
PALCO COBERTO, ARQUIBANCADAS, BANHEIROS
QUÍMICOS, SISTEMAS DE SOM, TOLDOS E GRADES DE
PROTEÇÃO.
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des
mont
age
m.

LOC
ACA
O
DE
TOL
DO
Diári
a
even
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2

tual
de
toldo
s ou
tend
as
em
perfe
ito
esta
do
de
cons
erva
ção
com
estru
tura
de
ferro
refor
çado
,
cobe
rtura
em
lona
pvc
anti
cha
mas,
com
fios
de
nylo
n
entre
laça
dos
eletr

Diári
a 200 XXX

R$
100,
00

R$
20.0
00,0

0

ovul
cani
zada
, na
cor
bran
ca,
dime
nsõe
s de
3,00
metr
os x
3
metr
os, o
servi
ço
de
loca
ção
já
inclu
i
mont
age
m e
des
mont
age
m.
LOC
ACA
O
DE
TOL
DO
Diári
a
even
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LOT
E 1

3

tual
de
toldo
s ou
tend
as
em
perfe
ito
esta
do
de
cons
erva
ção
com
estru
tura
de
ferro
refor
çado
,
cobe
rtura
em
lona
pvc
anti
cha
mas,
com
fios
de
nylo
n
entre
laça
dos
eletr

Diári
a 100 XXX

R$
400,
00

R$
40.0
00,0

0

ovul
cani
zada
, na
cor
bran
ca,
dime
nsõe
s de
10,0
0
metr
os x
10
metr
os, o
servi
ço
de
loca
ção
já
inclu
i
mont
age
m e
des
mont
age
m.
LOC
ACA
O
DE
TOL
DO
Diári
a
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4

even
tual
de
toldo
s ou
tend
as
em
perfe
ito
esta
do
de
cons
erva
ção
com
estru
tura
de
ferro
refor
çado
,
cobe
rtura
em
lona
pvc
anti
cha
mas,
com
fios
de
nylo
n
entre
laça
dos

Diári
a 250 XXX

R$
110,
00

R$
27.5
00,0

0

eletr
ovul
cani
zada
, na
cor
bran
ca,
dime
nsõe
s de
5,00
metr
os x
5
metr
os, o
servi
ço
de
loca
ção
já
inclu
i
mont
age
m e
des
mont
age
m.

LOC
ACA
O
DE
TOL
DO
Diári
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5

a
even
tual
de
toldo
s ou
tend
as
em
perfe
ito
esta
do
de
cons
erva
ção
com
estru
tura
de
ferro
refor
çado
,
cobe
rtura
em
lona
pvc
anti
cha
mas,
com
fios
de
nylo
n
entre
laça

Diári
a 50 XXX

R$
400,
00

R$
20.0
00,0

0

dos
eletr
ovul
cani
zada
, na
cor
bran
ca,
dime
nsõe
s de
12,0
0
metr
os x
12
metr
os, o
servi
ço
de
loca
ção
já
inclu
i
mont
age
m e
des
mont
age
m.

Valor Total do Lote 01 R$135.000,00
Aqui
siçã
o ou
Cont
rata
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LOT
E

Iten
s

ção
de

Serv
iços
(des
criç
ão):
LOC
AÇÃ
O- /

ARQ
UIB
ANC
ADA

/
PAL
CO

COB
ERT
O /

BAN
HEI
RO
QUÍ
MIC
O /

SER
VIÇ
O

DE
FIXA
ÇÃO
DE

GRA
DE
DE

PRO
TEÇ
ÃO

U.F. Quant. Marca/
Modelo

Valor
Unitário

R$

Valo
r

Tota
l R$

LOC
ACA
O
DE
ARQ
UIB
ANC
ADA
Mód
ulo
de
arqui
banc
ada
de
08
(oito
)
degr
aus,
asse
ntos
conf
ecci
onad
os
em
chap
as
dobr
adas
e
com
refor
ços
de
segu
ranç
a em
inter
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1

valo
s
máxi
mos
de
20
(vint
e)
centí
metr
os
com
enca
ixes
e
fixad
ores
nos
degr
aus
com
pino
s e
paraf
usos
,
esca
das
de
aces
so,
para
peito
,
corri
mõe
s e
cobe
rtura
, um

Diári
a 20 XXX R$ 500,00

R$
10.0
00,0

0

mód
ulo
de
24
metr
os
linea
res,
mont
age
m e
des
mont
age
m
por
cont
a da
empr
esa
contr
atad
a,
em
locai
s e
horá
rios
pré-
defin
idos
pela
secr
etari
a
muni
cipal
de
educ
ação
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.
LOC
ACA
O
DE
PAL
CO
COB
ERT
O
Em
estru
tura
metá
lica
medi
ndo
10m
de
frent
e x
5m
de
profu
ndid
ade
x 2m
de
altur
a do
solo
(piso
), pé
direit
o de
6m
(total
izan
do
8m

LOT
E 2

2

de
chão
até a
cobe
rtura
),
fund
o
fech
ado
pinta
do,
em
bom
esta
do
de
cons
erva
ção,
mont
age
m e
des
mont
age
m
por
cont
a da
empr
esa
contr
atad
a,
em
locai
s e
horá
rios

Diári
a 10 XXX R$3.000,00

R$
30.0
00,0

0
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pré-
defin
idos
pela
secr
etari
a
muni
cipal
de
educ
ação
.

3

LOC
ACA
O
DE
BAN
HEI
RO
Quí
mico
,
com
trans
porte
,
mont
age
m,
des
mont
age
m,
limp
eza
por
cont
a da

Diári
a 600 XXX R$ 100,00

R$
60.0
00,0

empr
esa
contr
atad
a,
em
locai
s e
horá
rios
pré-
defin
idos
pela
secr
etari
a
muni
cipal
de
educ
ação
.

0

SER
VIC
O
DE
FIXA
CAO
DE
GRA
DE
DE
PRO
TEC
AO
Fabri
cada
s em
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4

ferro
medi
ndo
1,20
m de
altur
a por
2,00
m de
com
prim
ento,
com
trans
porte
,
mont
age
m e
des
mont
age
m
por
cont
a da
empr
esa
contr
atad
a,
em
locai
s e
horá
rios
pré-
defin
idos
pela

Diári
a 5.000 XXX R$ 15,00

R$
75.0
00,0

0

secr
etari
a
muni
cipal
de
educ
ação
.

Valor Total do Lote 03 R$ 175.000,00

LOT
E

Iten
s

Aqui
siçã
o ou
Cont
rata
ção
de

Serv
iços
(Des
criç
ão):
LOC
AÇÃ

O
DE

SOM
PAR

A
PAL
CO

U.F. Qua
nt.

Marca/
Modelo

Valor Unitário
R$

Valo
r

Tota
l R$

SER
VIC
O
DE
LOC
ACA
O
DE
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SOM
PAR
A
PAL
CO
Serv
iço
de
loca
ção
de
som
para
o
palc
o e a
área
de
exte
nsão
do
desfi
le de
07
de
sete
mbro
(ave
nida
integ
raçã
o,
entre
as
aven
idas:
brum
ado
e
alag

oas,
totali
zand
o
uma
exte
nsão
de
400
metr
os).
O
palc
o
será
em
estru
tura
metá
lica,
medi
ndo
10
metr
os
de
frent
e x 5
metr
os
de
profu
ndid
ade
x 2
metr
os
de
altur
a do
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solo
(piso
), pé
direit
o de
6
metr
os
(total
izan
do
8m
de
chão
até a
cobe
rtura
). O
som
deve
rá
cont
er
espe
cific
açõe
s
míni
mas
de:
palc
o - 1
pa
em
form
ato
de lr
cont
endo
24

1

grav
es
com
06
caix
as
line
com
02
alto
falan
tes
de
cada
lado
de
no
míni
mo
10
pole
gada
s;
exte
nsão
da
aven
ida:
3 pa
de
som
que
servi
rão
de
dela
y
para
o
som

Diári
a 1 XXX R$10.000,00

R$
10.0
00,0

0
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do
palc
o,
com
no
míni
mo 4
grav
es,
este
s
deve
rão
cont
er,
no
míni
mo,
04
lines
e
estar
ão
distri
buíd
os
pelo
perc
urso
da
aven
ida
integ
raçã
o. A
mont
age
m e
des
mont

age
m
serã
o
feita
s por
cont
a da
empr
esa
contr
atad
a. A
mont
age
m
deve
rá
ocor
rer a
parti
r das
17:0
0
hora
s do
dia
06
de
sete
mbro
, na
aven
ida
integ
raçã
o,
deve
ndo
estar

Vitória da Conquista - Bahia
Ano 9 — Edição 1.705

quarta, 31 de agosto de 2016
Página 57 de 382



com
pleta
ment
e
mont
ada
até
às
22:0
0
hora
s. A
coor
dena
ção
de
even
tos
da
SME
D
desi
gnar
á um
funci
onári
o
para
aco
mpa
nha
ment
o da
mont
age
m. a
des
mont
age
m

será
a
parti
r das
15
hora
s do
dia
07
de
sete
mbro
,
assi
m
que
ence
rrar
as
com
emor
açõe
s do
desfi
le
cívic
o.

SER
VIC
O
DE
LOC
ACA
O
DE
SOM
PAR
A
PAL
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CO
1
mes
a de
som
16
cana
is
digit
al
com
8
man
dada
s de
auxil
iar
6
caix
as
ampl
ifica
das
de
500
w
cada
com
pede
stal
(toda
s
ativa
s)
6
micr
ofon
es
dinâ
mico

2

s
2
micr
ofon
es
lapel
a
sem
fio
uhf
2
micr
ofon
es
sem
fio
uhf
8
pede
stais
tipo
giraf
a
para
micr
ofon
e
8
pede
stais
de
mes
a
para
micr
ofon
e
1
cd/d
vd

Diári
a 50 XXX R$ 1.000,00

R$
50.0
00,0

0
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LOT
E 3

play
er
note
book
moni
tores
de
voz
ativo
s de
500
w
cada
par
led
de
3w
-
cabo
s e
cone
xões
nece
ssári
as
para
ligaç
ão
de
todo
o
equi
pam
ento
acim
a
desc
rito.
SER
VIC

O
DE
LOC
ACA
O
DE
SOM
PAR
A
PAL
CO 
1
mes
a de
som
digit
al 24
cana
is
com
08
man
dada
s
auxil
iares
;
1
multi
cabo
de
24
cana
is
com
45
metr
os
(usa
dos
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3

para
input
na
mes
a).
2
proc
essa
dor
digit
al
com
2
entra
das
e 6
saíd
as
1
cd/d
vd
play
er/1
note
book
/micr
ofon
es
sem
fio
uhf/1
2
micr
ofon
es
dinâ
mico
s/6
direc
t box

UND 50 XXX R$ 1.160,00
R$

58.0
00,0

0

12
pede
stais
tipo
giraf
a
para
micr
ofon
e
1
ampl
ifica
dor
tipo
cubo
de
100
w
para
guita
rra
1
ampl
ifica
dor
tipo
cubo
de
200
w
para
contr
a
baix
o
1
ampl
ifica
dor
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para
tecla
do
6
moni
tores
1x15
” +
drive
r
SER
VIC
O
DE
LOC
ACA
O
DE
SOM
PAR
A
PAL
CO
PA
1
mes
a de
som
digit
al 32
cana
is
com
12
man
dada
s
auxil
iares
1

multi
cabo
de
32
cana
is
com
50
metr
os
(usa
dos
para
input
na
mes
a).
2
proc
essa
dore
s
digit
ais
com
2
entra
das
e 6
saíd
as
1
cd/d
vd
play
er
1
note
book
12
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caix
as
de
subg
rave
com
02
falan
tes
de
18”
12
caix
as
de
alta
freqü
ênci
a
line
arra
y
com
1x12
” +
drive
r
-
siste
ma
de
ampl
ifica
ção
que
aten
da
as
nece
ssid

4

ades
do
siste
ma
acim
a e
fiaçã
o e
cone
xões
para
as
devi
das
ligaç
ões.
moni
tor
(palc
o)
1
mes
a de
som
digit
al 32
cana
is
com
12
man
dada
s
auxil
iares
1
sidef
ill
com
1

Diári
a 30 XXX R$ 2.000,00

R$
60.0
00,0

0
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caix
a
para
subg
rave
com
2x18
” e 1
caix
a de
3
vias
com
1x15
” +
1x10
“+
drive
r ou
2
caix
as
de
alta
frequ
ênci
a
line
arra
y
com
1x12
”+
drive
r
para
cada
lado
(esq
uerd

o e
direit
o)
10
moni
tores
2x12
” +
drive
r de
2’
1
moni
tor
tipo
drum
fill
com
2x15
” +
drive
r 2”
-
siste
ma
de
ampl
ifica
ção
que
aten
da
as
nece
ssid
ades
do
siste
ma
acim
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a e
fiaçã
o e
cone
xões
para
as
devi
das
ligaç
ões
micr
ofon
es e
aces
sório
s

Valor Total do Lote 01 R$ 178.000,00
VALOR TOTAL R$ 488.000,00

1.2. Os preços do PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR
DE SERVIÇOS, relacionados aos moldes deste Edital, ficam
registrados para fins de cumprimento deste instrumento e dos
Contratos que venham a ser firmados entre o PROMITENTE e o
MUNICÌPIO DE VITÒRIA DA CONQUISTA, através da Secretaria
Municipal de Educação - SMED.
1.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração
Pública Municipal a firmar as contratações que deles poderão
advir, ficando facultado a utilização de outras licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade
de condições.
1.4. Fica o PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR DE
SERVIÇOS obrigado a aceitar, quando solicitado pela
Administração, nas mesmas condições e dentro do prazo
contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer
nas compras, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo
celebrado entre as partes, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 65 da
Lei nº 8.666/93

1.5. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a
associação da contratada com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão,
cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o
CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela
com terceiros
1.6. Durante o prazo de validade, as propostas selecionadas no
registro de preços ficarão à disposição da ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, para que efetue as contratações nas oportunidades e
quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido.
1.7. Para as compras com entrega imediata e integral dos bens
adquiridos, será emitida somente a nota de empenho de despesa
em substituição ao termo de contrato, conforme faculta art. 62 § 4º
da lei 8666/93, tendo este instrumento validade para fornecimento
dos itens relacionados na tabela acima.
2. Cláusula Segunda – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
2.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública
que não tenha participado do certame licitatório, mediante
anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada
a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as
regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto
Municipal nº 15.499/2013.
2.2. Caberá ao fornecedor beneficiário desta Ata de Registro de
Preços, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente
assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
2.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este
item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento
dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador
e órgãos participantes.
3. Cláusula Terceira – Dotação Orçamentária
3.1. As despesas decorrentes da execução da presente licitação
correrão pelos Projetos/Atividades e Elementos de Despesa
referenciados no item 09 deste edital ou àqueles informados pela
unidade requisitante da licitação à época da contratação,
devidamente ajustados nas dotações do exercício subsequente.
4. Cláusula Quarta – Preço e Condições de Pagamento
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4.1.1 O valor da presente Ata-Termo de Compromisso é o valor
ofertado pelo PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR para
o(s) lote(s) 01, 02 e 03 resultantes da licitação e constante(s) da
proposta apresentada no Pregão Eletrônico SRP nº 071/2016,
que faz parte integrante deste instrumento, independentemente de
transcrição, perfazendo o valor total estimado de R$ 488.00,00
(Quatrocentos e Oitenta e Oito Mil Reais), inclusos todos os custo
e despesas decorrentes de transporte CIF/Vitória da Conquista,
seguros, tributos, contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos
e todos os custos de qualquer natureza necessários à perfeita
execução do objeto licitado.
4.2. O pagamento será realizado em até 30 dias após o
recebimento e emissão da Nota Fiscal, através de crédito em
conta corrente junto ao banco e agência bancária informados pelo
PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR em sua respectiva
proposta de preços, após o recebimento definitivo dos materiais e
ou serviços atestados pela Unidade Requisitante da licitação, que
procederá conferência dos serviços, materiais e quantidades
recebidas com respectiva Nota Fiscal, nos termos da legislação
vigente
4.3. Na necessidade de atualização monetária decorrente de
atraso nos pagamentos realizados pela Administração Pública, a
mora será calculada considerando a data do vencimento da Nota
Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a
variação do INPC do IBGE pro rata tempore
4.4. Na ocorrência de necessidade de providências
complementares por parte da contratada o decurso do prazo de
pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir
da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será
devida atualização financeira
4.5. O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá
ser apresentado pelo PROMITENTE
FORNECEDOR/PRESTADOR, através de Nota Fiscal, no mínimo
de duas vias, com os requisitos da lei vigente, dentro dos prazos
estabelecidos na sua proposta, após assinatura do contrato ou
outros instrumentos hábeis, nas formas previstas na legislação
vigente
4.6. A locação do veículo, por parte do PROMITENTE
FORNECEDOR contratado, para a Secretaria Municipal
requisitante da licitação, NÃO PODERÁ ESTAR VINCULADA A

DÉBITOS DE OUTRAS UNIDADES, porventura existentes, sob
pena de sanções previstas em lei
5. Cláusula Quinta – Validade
5.2. Esta Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) terá validade de 12 (doze)
meses, a contar da data de assinatura, conforme Inciso III § 3º do
art. 15 da Lei nº 8.666/93, podendo, a critério da Administração
Pública Municipal, serem celebrados tantos contratos quantos
necessários, para atendimento à UNIDADE REQUISITANTE,
unidade requisitante do presente processo licitatório.
6. Cláusula Sexta – Obrigações do Promitente Fornecedor
6.1. Cumprir a presente Ata com efeito de Termo de Compromisso
de Fornecimento/Prestação de Serviço(s) conforme disposições
nele constantes, sem prejuízo da cobrança da multa
correspondente ao período total do atraso, respeitado o disposto
na cláusula quarta, bem como na legislação vigente
6.2. Cumprir, integralmente todas as cláusulas constantes dos
contratos por ventura firmados, sob pena de cancelamento da
presente Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s).
6.3. Entregar o material ou prestar o serviço no endereço
mencionado no item 12 deste edital ou no local previamente
definido, de acordo com os prazos estabelecidos em cada
ordem de serviço.
6.4. Manter durante todo o prazo de validade do Registro de
Preços todas as condições de habilitação exigidas na licitação em
referência, como condição para celebração do contrato ou
instrumento equivalente.
6.5. Apresentar-se junto à Administração Municipal quando
convocado, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados
da data do recebimento da convocação, durante o período de
vigência desta Ata de Registro de Preços, para assinatura do
contrato de fornecimento, nos termos e cláusulas previstas neste
edital.
6.6. Corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas,
os materiais ou serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou
desconformidades no total ou em parte com o objeto desta
licitação.
6.7. O licitante fica obrigado a manter válidos todos os documentos
relativos à regularidade de Cadastramento, no Sistema de
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Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAD, durante
todo o procedimento licitatório, bem como durante o período
de fornecimento, recebimento do pagamento e execução dos
compromissos assumidos.
6.8. Acompanhar a confecção da Ata com efeito de Termo de
Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviços e do
Contrato de Fornecimento/Prestação de Serviços ou
documento equivalente, com vistas a realizar a retirada de tais
documentos junto à Administração Municipal para assinatura
e devolução junto ao Órgão Gerenciador (Gerência de
Compras), situado no endereço mencionado, conforme segue.
Gerência de Compras- Praça Joaquim Correia, nº 55, Centro,
CEP 45.000-907 – Vitória da Conquista, BA. Fone/fax: (77) 3424
8518 / 3424 8516; e-mail: compraspmvc@hotmail.com
7. Cláusula Sétima – Da Contratação
7.1. O fornecedor/prestador poderá ser convocado a qualquer
momento, durante o período de vigência deste Registro de Preços,
para assinatura do contrato, que deverá fazê-lo no prazo máximo
de até 05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento da
convocação via comunicação expressa.
7.2. O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA ESTADO DA
BAHIA, observados os critérios e condições estabelecidas neste
edital, poderá contratar, concomitantemente, com dois ou mais
fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se
a capacidade de fornecimento do bem ou serviço do licitante e
obedecida à ordem de classificação das respectivas propostas.
7.3. Na hipótese de o fornecedor convocado não assinar o
Contrato ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da data do recebimento da convocação, a
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá chamar os demais
licitantes que tenham os seus preços registrados, obedecendo à
ordem de classificação, propondo a contratação do fornecimento
dos materiais ou dos serviços registrados, pelos preços
apresentado pelo primeiro colocado.
7.4. Na hipótese de os demais licitantes não aceitarem a
contratação pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, a
Administração poderá realizar nova licitação, perdendo o
participante desta Ata de Registro, a critério da administração, o
direito de preferência.
7.5. A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente

deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou
mandatário com poderes expressos
7.6. Os contratos decorrentes deste Registro de Preços terão sua
vigência conforme as disposições contidas no Edital e nos
respectivos contratos, obedecido ao disposto no art. 57 da Lei no

8.666/93
7.7. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais registradas, acréscimos que se fizerem no objeto, de
até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada
lote/produto registrado
8. Cláusula Oitava – Reajustamento e Revisão
8.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações,
obedecidas às disposições previstas na legislação vigente, em
especial, art. 12 do Decreto Municipal nº 15.499/2013 e
disposições previstas no respectivo edital.
8.2. A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada,
em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado.
8.3. Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-
se superior ao praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:
a) convocar o fornecedor/prestador visando à negociação para a
redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado
b) convocar os demais fornecedores/prestadores visando igual
oportunidade de negociação
8.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor/prestador, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a
Administração Municipal, através do Órgão Gerenciador, poderá:
a) liberar o fornecedor/prestador do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidade, se confirmado a veracidade dos motivos
e comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação
ocorrer antes do pedido de fornecimento/prestação de serviço
b) convocar os demais fornecedores/prestadores visando igual
oportunidade de negociação
8.5. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador
deverá proceder à suspensão do item da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.
8.6. Os preços registrados poderão ser revistos nos termos e
prazo fixado pelo órgão da Administração Publica responsável pela
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condução do conjunto de procedimentos do certame para registro
de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele
decorrente, nos termos do inciso III, art. 2º do Decreto Municipal nº
15.499/2013.
8.7. A revisão de preços registrados em Ata não implica em
revisão dos preços dos contratos decorrentes de respectiva
licitação, a qual dependerá de requerimento formal do
CONTRATADO e de comprovação do impacto que gerou o
eventual desequilíbrio econômico-financeiro.
8.8. Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se
apresentem superiores aos de mercado
8.9. A revisão do preço somente será deferida após cumprir todos
os requisitos previstos no Item 29 deste edital, e terá validade a
partir da data de publicação da deliberação no Diário Oficial do
Município
9. Cláusula Nona - Fiscalização do Contrato e Recebimento do
Objeto
9.1. Competirá ao Órgão Solicitante do Registro de Preços
proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da
fiscalização do CONTRATANTE não eximirá à CONTRATADA de
total responsabilidade na execução do contrato
9.1.1. Competirá ao CONTRATANTE do Registro de Preços,
através da Unidade Requisitante e do Órgão Gerenciador
a) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução
do contrato, determinando as providências necessárias à correção
das falhas ou defeitos observados;
b) Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de
controle, acompanhamento e avaliação financeira de contratos e
convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam
acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual;
c) Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a
regularidade da execução do contrato;
d) Promover, com a presença da CONTRATADA, a verificação da
execução já realizada, emitindo a competente habilitação para o
recebimento de pagamentos;
e) Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle,
acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios;
f) Fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações
trabalhistas e previdenciárias;
g) Ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de
empregados da CONTRATADA, cuja permanência seja
inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação
fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da CONTRATADA,
quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias,
bem como qualquer outra que tal fato imponha;
h) Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de
documentos relacionados com a execução do contrato;
9.2. Nos casos de aquisição de equipamentos ou prestação de
serviços de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo
circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.
9.3. O contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer
proposição de fornecimento/prestação de serviço em desacordo
com as especificações do objeto da licitação.
9.4. O fornecedor/prestador se comprometerá a atender com
presteza às reclamações sobre a qualidade e pontualidade do
fornecimento, providenciando sua imediata correção, sem ônus
para o Município de Vitória da Conquista.
9.5. Em caso de divergência entre a Nota de Empenho e a Nota
Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues, o
Fornecedor/Prestador será notificado para retirá-los imediatamente
providenciando eventuais retificações que prezem pela perfeita
execução do objeto licitado.
10. Cláusula Décima - Das Penalidades
10.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando
a) Descumprir as condições da respectiva Ata de Registro de
Preços com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s).
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento
equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável
c) Não retirar a respectiva da respectiva Ata de Registro de Preços
com efeito de Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação
de Serviço(s) ou documento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável
d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este
se tornar superior àqueles praticados no mercado
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10.2. A inexecução contratual, da Ata de Registro de Preços com
efeito de Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de
Serviço(s), inclusive por atraso injustificado, sujeitará o
CONTRATADO à multa de mora, que será graduada de acordo
com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites
máximos
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do
adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-
se a efetuar o reforço da caução, conforme o caso, dentro de 10
(dez) dias contados da data de sua convocação
b) 0,33% (trinta e três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo
dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço
não realizado
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia subsequente
ao trigésimo.
10.2.1. A multa a que se refere este item não impede que a
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as
demais sanções previstas na legislação vigente
10.2.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo,
será descontada da garantia do contratado faltoso.
10.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além
da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença,
que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada administrativa e
judicialmente.
10.2.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se
reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à
CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta.
10.2.5. As multas previstas neste item não têm caráter
compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas
11. Cláusula Décima Primeira - Da Rescisão
11.1. Os preços registrados poderão ser suspensos
temporariamente ou cancelados pela Administração, nas seguintes
hipóteses:
a) quando se tornarem superiores aos praticados no mercado
b) por razões de interesse público, devidamente fundamentado.

11.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado do
fornecedor ou prestador de serviços, nas hipóteses previstas nesta
cláusula será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos
autos que deram origem ao Registro de Preços;
11.3. Antes da suspensão ou cancelamento, a Administração
poderá proceder à negociação com o fornecedor ou prestador de
serviços, visando à revisão para a redução do preço registrado a
fim de compatibilizá-lo com os praticados no mercado;
11.3.1. No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do
fornecedor ou prestador de serviço, a comunicação será feita
mediante publicação no link abaixo citado, considerando
cancelado o preço registrado a partir da data da publicação;

http://www.vitoriadaconquista.ba.gov.br/dom/
11.4. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do preço
registrado, mediante justificativa escrita, por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração, que
comprove a impossibilidade temporária ou definitiva de cumprir as
exigências deste instrumento convocatório.
12. Cláusula Décima Segunda – Vinculação ao Edital de
Licitação
12.1. Integra a presente Ata de Registro de Preços com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s),
como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo do
presente documento, bem como, do respectivo Edital e seus
anexos.
13. Cláusula Décima Terceira - Foro
As partes elegem o Foro da Cidade de Vitória da Conquista,
Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente compromisso outrora firmado.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente
Registro de preço com Compromisso Fornecimento/Prestação de
Serviço(s) em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das
testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme

Vitória da Conquista - BA, 26 de agosto de 2016
___________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
_________________________________________
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__D812A42161__

MCR PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME

Testemunhas:
__________________________________________
__________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 161/ 2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE

SERVIÇO(S)

Modalidade de
Licitação:

Pregão Eletrônico
(SRP)

Número:
050/2016 – 2º
Publicação

Ata de Registro de Preços nº. 161/ 2016
Processo Administrativo nº. 894/2016
Interessado: Secretaria Municipal de Educação - SMED

Aos 22 dias do mês de agosto do ano de 2016, na cidade de
Vitória da Conquista, Estado da Bahia, data de homologação do
processo licitatório supracitado, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA
CONQUISTA – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
à Praça Joaquim Correia nº 55, Centro – CEP 45.000-907, inscrito

no CNPJ/MF sob o nº 14.239.578/0001-00, neste ato devidamente
representado pelo Exmº. Sr. Prefeito Municipal,  GUILHERME
MENEZES DE ANDRADE, brasileiro, casado, médico, residente e
domiciliado à Rua I, Quadra I, casa nº 24,Morada do Bem Querer,
Bairro Candeias, Vitória da Conquista – BA , portador do RG nº
586.105-53SSP/BA e CPF nº 263.733.517-34, doravante
denominado CONTRATANTE e a empresa LARCLEAN SAÚDE
AMBIENTAL LTDA - ME  sediada à Rua Conde Pereira Carneiro,
CEP. 41.100-010, Pernambués, Salvador-BA, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 11.508.726/0001-56, Inscrição Estadual nº ISENTO,
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada
pelo(a) Sr(ª) Fábio Resende Parente, brasileiro(a), Solteiro(a),
empresário, residente e domiciliado(a) à Alameda Pádua, 137/802,
Edifício Lívio, CEP. 41.830-480, Pituba, Salvador-BA, portador(a)
do RG nº 864829981 SSP/BA e CPF nº 832.280.805-44, acordam
proceder e obriga-se ao quanto segue relativo ao ELABORAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO
DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) ESPECIALIZADA(S)
OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE
FOSSAS SÉPTICAS E CAIXA D’ ÁGUA A SEREM REALIZADAS
NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE
VITÓRIA DA CONQUISTA LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E
NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO - SMED, COM RECURSOS PROVENIENTES DA
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
– EDUCAÇÃO 25%, SALÁRIO EDUCAÇÃO, TRANSFERÊNCIAS
FUNDEB (APLICAÇÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – 40%) E
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO, nos termos
do Decreto Municipal nº. 15.499/2013 e do Edital do PREGÃO
ELETRÔNICO SRP nº. 050/2016 em epígrafe, parte integrante do
presente instrumento independente de transcrição, nas condições
abaixo:
1. Cláusula Primeira – Objeto
1.1. O Objeto desta Ata-Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviços é o Registro dos Preços
ofertados pelo PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR DE
SERVIÇOS para todos os itens que seguem mencionados abaixo,
que foram devidamente quantificados e especificados na proposta
apresentada em 30 de Junho de 2016, originária da licitação
Pregão Eletrônico SRP nº 050/2016, e conforme ANEXO deste
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Edital que consiste no resumo final da licitação confirmado na
respectiva ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
LOTES 02 E 03 – LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXA D’
ÁGUA

Lote Nº. Item

Aquisiç
ão ou

Contrat
ação de
(descriç

ão):

Quantid
ade

Aprese
nt.

Valor
Unitário

Valor
Total

EXECU
ÇÃO
DE
LIMPEZ
A,
HIGIENI
ZAÇÃO
E
DESINF
ECÇÃO
DE
CAIXAS
D'ÁGUA
Execuçã
o de
limpeza,
higieniz
ação e
desinfec
ção de
caixas d
água de
500 a
1000L.
Adotand
o os
seguinte
s
procedi

mentos
de
higieniz
ação: a)
Adiciona
r à água
limpa
acumula
da na
caixa
(no
nível de
10
centímet
ros)
água
sanitária
na
proporç
ão de
um litro
para
cada mil
litros de
água
retida
no
reservat
ório. b)
Após
adiciona
r água
sanitária
na
proporç
ão de 1
para
1000,
agitar
bem a
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2.1

água
para
homoge
neizar a
mistura.
Umedec
er as
paredes
da caixa
d’ água
com a
solução
de água
sanitária
e água,
utilizand
o
brocha
ou
pano.
Repetir
a
operaçã
o mais
três
vezes,
em
intervalo
s de
meia
hora; c)
Desobst
ruir a
saída
de
fundo
da caixa
d’ água,
esvazia
ndo

600 UND R$
211,00

R$
126.600,

00

totalmen
te o
reservat
ório, e
abrir
torneira
s da
edificaç
ão para
eliminar
essa
água e
também
desinfet
ar a
rede
interna;
d)
Destrav
ar a
boia ou
abrir o
registro
do
cavalete
; e)
Enxagua
r as
paredes
laterais
da caixa
com a
água
que está
entrando
no
reservat
ório; f)
Após
escoar
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pela
rede
interna
a
concentr
ação
com
água
sanitária
, fechar
as
torneira
s,
tampar
a caixa,
e fazer
uso
normal
da
água; g)
Limpar
a parte
interna
da
tampa
antes
de
fechar a
caixa d’
água; h)
Registra
r a data
da
limpeza
na
parede
externa
da
própria
caixa d’

água.
ZONA
RURAL.

EXECU
ÇÃO
DE
LIMPEZ
A,
HIGIENI
ZAÇÃO
E
DESINF
ECÇÃO
DE
CAIXAS
D'ÁGUA
Execuçã
o de
limpeza,
higieniz
ação e
desinfec
ção de
caixas d
água de
1001 a
5000L.
Adotand
o os
seguinte
s
procedi
mentos
de
higieniz
ação: a)
Adiciona
r à água
limpa
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acumula
da na
caixa
(no
nível de
10
centímet
ros)
água
sanitária
na
proporç
ão de
um litro
para
cada mil
litros de
água
retida
no
reservat
ório. b)
Após
adiciona
r água
sanitária
na
proporç
ão de 1
para
1000,
agitar
bem a
água
para
homoge
neizar a
mistura.
Umedec
er as

2

2.2

paredes
da caixa
d’ água
com a
solução
de água
sanitária
e água,
utilizand
o
brocha
ou
pano.
Repetir
a
operaçã
o mais
três
vezes,
em
intervalo
s de
meia
hora; c)
Desobst
ruir a
saída
de
fundo
da caixa
d’ água,
esvazia
ndo
totalmen
te o
reservat
ório, e
abrir
torneira
s

600 UND R$
296,80

R$
178.080,

00

Vitória da Conquista - Bahia
Ano 9 — Edição 1.705

quarta, 31 de agosto de 2016
Página 74 de 382



da
edificaç
ão para
eliminar
essa
água e
também
desinfet
ar a
rede
interna;
d)
Destrav
ar a
boia ou
abrir o
registro
do
cavalete
;
e)
Enxagua
r as
paredes
laterais
da caixa
com a
água
que está
entrando
no
reservat
ório; f)
Após
escoar
pela
rede
interna
a
concentr

ação
com
água
sanitária
, fechar
as
torneira
s,
tampar
a caixa,
e fazer
uso
normal
da
água; g)
Limpar
a parte
interna
da
tampa
antes
de
fechar a
caixa d’
água; h)
Registra
r a data
da
limpeza
na
parede
externa
da
própria
caixa d’
água.
ZONA
RURAL

EXECU
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ÇÃO
DE
LIMPEZ
A,
HIGIENI
ZAÇÃO
E
DESINF
ECÇÃO
DE
CAIXAS
D'ÁGUA
-
Execuçã
o de
limpeza,
higieniz
ação e
desinfec
ção de
caixas
d’ água
de 1001
a 5001
a 10000
L.
Adotand
o os
seguinte
s
procedi
mentos
de
higieniz
ação:
a)
Adiciona
r à água
limpa
acumula

da na
caixa
(no
nível de
10
centímet
ros)
água
sanitária
na
proporç
ão
deum
litro
para
cada mil
litros de
água
retida
no
reservat
ório. 
b) Após
adiciona
r água
sanitária
na
proporç
ão de 1
para
1000,
agitar
bem a
água
para
homoge
neizar a
mistura.
Umedec
er as
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2.3

paredes
da caixa
d’ água
com a
solução
de água
sanitária
e água,
utilizand
o 
brocha
ou
pano.
Repetir
a
operaçã
o mais
três
vezes,
em
intervalo
s de
meia
hora;
c)
Desobst
ruir a
saída
de
fundo
da caixa
d’ água,
esvazia
ndo
totalmen
te o
reservat
ório, e
abrir
torneira

100 UND R$
331,70

R$
33.170,0

0

s
da
edificaç
ão para
eliminar
essa
água e
também
desinfet
ar a
rede
interna;
d)
Destrav
ar a
bóia ou
abrir o
registro
do
cavalete
;
e)
Enxagua
r as
paredes
laterais
da caixa
com a
água
que está
entrando
no
reservat
ório;
f) Após
escoar
pela
rede
interna
a
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concentr
ação
com
água
sanitária
, fechar
as
torneira
s,
tampar
a caixa,
e
fazer
uso
normal
da
água;
g)
Limpar
a parte
interna
da
tampa
antes
de
fechar a
caixa d’
água;
h)
Registra
r a data
da
limpeza
na
parede
externa
da
própria
caixa d’
água.

ZONA
RURAL.

Valor Total do Lote 2
R$

337.850,
00

EXECU
ÇÃO
DE
LIMPEZ
A,
HIGIENI
ZAÇÃO
E
DESINF
ECÇÃO
DE
CAIXAS
D'ÁGUA
Execuçã
o de
limpeza,
higieniz
ação e
desinfec
ção de
caixas
d’água
de 500
a
1000L.
Adotand
o os
seguinte
s
procedi
mentos
de
higieniz
ação: a)
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Adiciona
r à água
limpa
acumula
da na
caixa
(no
nível de
10
centímet
ros)
água
sanitária
na
proporç
ão de
um litro
para
cada mil
litros de
água
retida
no
reservat
ório. b)
Após
adiciona
r água
sanitária
na
proporç
ão de 1
para
1000,
agitar
bem a
água
para
homoge
neizar a

3.1

mistura.
Umedec
er as
paredes
da caixa
d’ água
com a
solução
de água
sanitária
e água,
utilizand
o
brocha
ou
pano.
Repetir
a
operaçã
o mais
três
vezes,
em
intervalo
s de
meia
hora; c)
Desobst
ruir a
saída
de
fundo
da caixa
d’ água,
esvazia
ndo
totalmen
te o
reservat
ório, e

800 UND R$
198,00

R$
158.400,

00
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abrir
torneira
s da
edificaç
ão para
eliminar
essa
água e
também
desinfet
ar a
rede
interna;
d)
Destrav
ar a
boia ou
abrir o
registro
do
cavalete
; e)
Enxagua
r as
paredes
laterais
da caixa
com a
água
que está
entrando
no
reservat
ório; f)
Após
escoar
pela
rede
interna
a

concentr
ação
com
água
sanitária
, fechar
as
torneira
s,
tampar
a caixa,
e fazer
uso
normal
da
água; g)
Limpar
a parte
interna
da
tampa
antes
de
fechar a
caixa d’
água; h)
Registra
r a data
da
limpeza
na
parede
externa
da
própria
caixa d’
água.
ZONA
URBAN
A.
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EXECU
ÇÃO
DE
LIMPEZ
A,
HIGIENI
ZAÇÃO
E
DESINF
ECÇÃO
DE
CAIXAS
D'ÁGUA
Execuçã
o de
limpeza,
higieniz
ação e
desinfec
ção de
caixas
d’água
de 1001
a
5000L.
Adotand
o os
seguinte
s
procedi
mentos
de
higieniz
ação:
a)
Adiciona
r à água
limpa
acumula
da na

caixa
(no
nível de
10
centímet
ros)
água
sanitária
na
proporç
ão de
um litro
para
cada mil
litros de
água
retida
no
reservat
ório. 
b) Após
adiciona
r água
sanitária
na
proporç
ão de 1
para
1000,
agitar
bem a
água
para
homoge
neizar a
mistura.
Umedec
er as
paredes
da caixa
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3
3.2

d’ água
com a
solução
de água
sanitária
e água,
utilizand
o
brocha
ou
pano.
Repetir
a
operaçã
o mais
três
vezes,
em
intervalo
s de
meia
hora;
c)
Desobst
ruir a
saída
de
fundo
da caixa
d’ água,
esvazia
ndo
totalmen
te o
reservat
ório, e
abrir
torneira
s
da

800 UND R$
278,00

R$
222.400,

00

edificaç
ão para
eliminar
essa
água e
também
desinfet
ar a
rede
interna;
d)
Destrav
ar a
boia ou
abrir o
registro
do
cavalete
;
e)
Enxagua
r as
paredes
laterais
da caixa
com a
água
que está
entrando
no
reservat
ório;
f) Após
escoar
pela
rede
interna
a
concentr
ação

Vitória da Conquista - Bahia
Ano 9 — Edição 1.705

quarta, 31 de agosto de 2016
Página 82 de 382



com
água
sanitária
, fechar
as
torneira
s,
tampar
a caixa,
e
fazer
uso
normal
da
água;
g)
Limpar
a parte
interna
da
tampa
antes
de
fechar a
caixa d’
água;
h)
Registra
r a data
da
limpeza
na
parede
externa
da
própria
caixa d’
água.
ZONA
URBAN

A.
EXECU
ÇÃO
DE
LIMPEZ
A,
HIGIENI
ZAÇÃO
E
DESINF
ECÇÃO
DE
CAIXAS
D'ÁGUA
-
Execuçã
o de
limpeza,
higieniz
ação e
desinfec
ção de
caixas
d’água
de 1001
a 5001
a
10000L.
Adotand
o os
seguinte
s
procedi
mentos
de
higieniz
ação: a)
Adiciona
r à água
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limpa
acumula
da na
caixa
(no
nível de
10
centímet
ros)
água
sanitária
na
proporç
ão de
um litro
para
cada mil
litros de
água
retida
no
reservat
ório. b)
Após
adiciona
r água
sanitária
na
proporç
ão de 1
para
1000,
agitar
bem a
água
para
homoge
neizar a
mistura.
Umedec

3.3

er as
paredes
da caixa
d’ água
com a
solução
de água
sanitária
e água,
utilizand
o
brocha
ou
pano.
Repetir
a
operaçã
o mais
três
vezes,
em
intervalo
s de
meia
hora; c)
Desobst
ruir a
saída
de
fundo
da caixa
d’ água,
esvazia
ndo
totalmen
te o
reservat
ório, e
abrir
torneira

200 UND R$
353,25

R$
70.650,0

0
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s da
edificaç
ão para
eliminar
essa
água e
também
desinfet
ar a
rede
interna;
d)
Destrav
ar a
boia ou
abrir o
registro
do
cavalete
; e)
Enxagua
r as
paredes
laterais
da caixa
com a
água
que está
entrando
no
reservat
ório; f)
Após
escoar
pela
rede
interna
a
concentr
ação

com
água
sanitária
, fechar
as
torneira
s,
tampar
a caixa,
e
fazer
uso
normal
da
água; g)
Limpar
a parte
interna
da
tampa
antes
de
fechar a
caixa d’
água; h)
Registra
r a data
da
limpeza
na
parede
externa
da
própria
caixa d’
água.
ZONA
URBAN
A.

Vitória da Conquista - Bahia
Ano 9 — Edição 1.705

quarta, 31 de agosto de 2016
Página 85 de 382



Valor Total do Lote 3 R$
451.450,

00

Valor Total Planilha =====>

R$
789.300,

00
1.2. Os preços do PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR
DE SERVIÇOS, relacionados aos moldes deste Edital, ficam
registrados para fins de cumprimento deste instrumento e dos
Contratos que venham a ser firmados entre o PROMITENTE e o
MUNICÌPIO DE VITÒRIA DA CONQUISTA, através da Secretaria
Municipal de Educação - SMED.
1.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração
Pública Municipal a firmar as contratações que deles poderão
advir, ficando facultado a utilização de outras licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade
de condições.
1.4. Fica o PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR DE
SERVIÇOS obrigado a aceitar, quando solicitado pela
Administração, nas mesmas condições e dentro do prazo
contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer
nas compras, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo
celebrado entre as partes, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 65 da
Lei nº 8.666/93
1.5. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a
associação da contratada com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão,
cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o
CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela
com terceiros
1.6. Durante o prazo de validade, as propostas selecionadas no
registro de preços ficarão à disposição da ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, para que efetue as contratações nas oportunidades e
quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido.
1.7. Para as compras com entrega imediata e integral dos bens
adquiridos, será emitida somente a nota de empenho de despesa
em substituição ao termo de contrato, conforme faculta art. 62 § 4º
da lei 8666/93, tendo este instrumento validade para fornecimento
dos itens relacionados na tabela acima.

2. Cláusula Segunda – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
2.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública
que não tenha participado do certame licitatório, mediante
anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada
a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as
regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto
Municipal nº 15.499/2013.
2.2. Caberá ao fornecedor beneficiário desta Ata de Registro de
Preços, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente
assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
2.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este
item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento
dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador
e órgãos participantes.
3. Cláusula Terceira – Dotação Orçamentária
3.1. As despesas decorrentes da execução da presente licitação
correrão pelos Projetos/Atividades e Elementos de Despesa
referenciados no item 09 deste edital ou àqueles informados pela
unidade requisitante da licitação à época da contratação,
devidamente ajustados nas dotações do exercício subsequente.
4. Cláusula Quarta – Preço e Condições de Pagamento
4.1.1 O valor da presente Ata-Termo de Compromisso é o valor
ofertado pelo PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR para
o(s) lote(s) 02 e 03 resultantes da licitação e constante(s) da
proposta apresentada no Pregão Eletrônico SRP nº 050/2016,
que faz parte integrante deste instrumento, independentemente de
transcrição, perfazendo o valor total estimado de R$ 789.300,00
(Setecentos e Oitenta e Nove Mil e Trezentos Reais), inclusos
todos os custo e despesas decorrentes de transporte CIF/Vitória
da Conquista, seguros, tributos, contribuições fiscais e parafiscais,
emolumentos e todos os custos de qualquer natureza necessários
à perfeita execução do objeto licitado.
4.2. O pagamento será realizado em até 30 dias após o
recebimento e emissão da Nota Fiscal, através de crédito em
conta corrente junto ao banco e agência bancária informados pelo
PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR em sua respectiva
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proposta de preços, após o recebimento definitivo dos materiais e
ou serviços atestados pela Unidade Requisitante da licitação, que
procederá conferência dos serviços, materiais e quantidades
recebidas com respectiva Nota Fiscal, nos termos da legislação
vigente
4.3. Na necessidade de atualização monetária decorrente de
atraso nos pagamentos realizados pela Administração Pública, a
mora será calculada considerando a data do vencimento da Nota
Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a
variação do INPC do IBGE pro rata tempore
4.4. Na ocorrência de necessidade de providências
complementares por parte da contratada o decurso do prazo de
pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir
da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será
devida atualização financeira
4.5. O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá
ser apresentado pelo PROMITENTE
FORNECEDOR/PRESTADOR, através de Nota Fiscal, no mínimo
de duas vias, com os requisitos da lei vigente, dentro dos prazos
estabelecidos na sua proposta, após assinatura do contrato ou
outros instrumentos hábeis, nas formas previstas na legislação
vigente
4.6. A locação do veículo, por parte do PROMITENTE
FORNECEDOR contratado, para a Secretaria Municipal
requisitante da licitação, NÃO PODERÁ ESTAR VINCULADA A
DÉBITOS DE OUTRAS UNIDADES, porventura existentes, sob
pena de sanções previstas em lei
5. Cláusula Quinta – Validade
5.2. Esta Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) terá validade de 12 (doze)
meses, a contar da data de assinatura, conforme Inciso III § 3º do
art. 15 da Lei nº 8.666/93, podendo, a critério da Administração
Pública Municipal, serem celebrados tantos contratos quantos
necessários, para atendimento à UNIDADE REQUISITANTE,
unidade requisitante do presente processo licitatório.
6. Cláusula Sexta – Obrigações do Promitente Fornecedor
6.1. Cumprir a presente Ata com efeito de Termo de Compromisso
de Fornecimento/Prestação de Serviço(s) conforme disposições
nele constantes, sem prejuízo da cobrança da multa
correspondente ao período total do atraso, respeitado o disposto

na cláusula quarta, bem como na legislação vigente
6.2. Cumprir, integralmente todas as cláusulas constantes dos
contratos por ventura firmados, sob pena de cancelamento da
presente Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s).
6.3. Entregar o material ou prestar o serviço no endereço
mencionado no item 12 deste edital ou no local previamente
definido, de acordo com os prazos estabelecidos em cada
ordem de serviço.
6.4. Manter durante todo o prazo de validade do Registro de
Preços todas as condições de habilitação exigidas na licitação em
referência, como condição para celebração do contrato ou
instrumento equivalente.
6.5. Apresentar-se junto à Administração Municipal quando
convocado, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados
da data do recebimento da convocação, durante o período de
vigência desta Ata de Registro de Preços, para assinatura do
contrato de fornecimento, nos termos e cláusulas previstas neste
edital.
6.6. Corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas,
os materiais ou serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou
desconformidades no total ou em parte com o objeto desta
licitação.
6.7. O licitante fica obrigado a manter válidos todos os documentos
relativos à regularidade de Cadastramento, no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAD, durante
todo o procedimento licitatório, bem como durante o período
de fornecimento, recebimento do pagamento e execução dos
compromissos assumidos.
6.8. Acompanhar a confecção da Ata com efeito de Termo de
Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviços e do
Contrato de Fornecimento/Prestação de Serviços ou
documento equivalente, com vistas a realizar a retirada de tais
documentos junto à Administração Municipal para assinatura
e devolução junto ao Órgão Gerenciador (Gerência de
Compras), situado no endereço mencionado, conforme segue.
Gerência de Compras- Praça Joaquim Correia, nº 55, Centro,
CEP 45.000-907 – Vitória da Conquista, BA. Fone/fax: (77) 3424
8518 / 3424 8516; e-mail: compraspmvc@hotmail.com
7. Cláusula Sétima – Da Contratação
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7.1. O fornecedor/prestador poderá ser convocado a qualquer
momento, durante o período de vigência deste Registro de Preços,
para assinatura do contrato, que deverá fazê-lo no prazo máximo
de até 05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento da
convocação via comunicação expressa.
7.2. O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA ESTADO DA
BAHIA, observados os critérios e condições estabelecidas neste
edital, poderá contratar, concomitantemente, com dois ou mais
fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se
a capacidade de fornecimento do bem ou serviço do licitante e
obedecida à ordem de classificação das respectivas propostas.
7.3. Na hipótese de o fornecedor convocado não assinar o
Contrato ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da data do recebimento da convocação, a
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá chamar os demais
licitantes que tenham os seus preços registrados, obedecendo à
ordem de classificação, propondo a contratação do fornecimento
dos materiais ou dos serviços registrados, pelos preços
apresentado pelo primeiro colocado.
7.4. Na hipótese de os demais licitantes não aceitarem a
contratação pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, a
Administração poderá realizar nova licitação, perdendo o
participante desta Ata de Registro, a critério da administração, o
direito de preferência.
7.5. A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente
deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou
mandatário com poderes expressos
7.6. Os contratos decorrentes deste Registro de Preços terão sua
vigência conforme as disposições contidas no Edital e nos
respectivos contratos, obedecido ao disposto no art. 57 da Lei no

8.666/93
7.7. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais registradas, acréscimos que se fizerem no objeto, de
até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada
lote/produto registrado
8. Cláusula Oitava – Reajustamento e Revisão
8.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações,
obedecidas às disposições previstas na legislação vigente, em
especial, art. 12 do Decreto Municipal nº 15.499/2013 e
disposições previstas no respectivo edital.

8.2. A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada,
em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado.
8.3. Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-
se superior ao praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:
a) convocar o fornecedor/prestador visando à negociação para a
redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado
b) convocar os demais fornecedores/prestadores visando igual
oportunidade de negociação
8.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor/prestador, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a
Administração Municipal, através do Órgão Gerenciador, poderá:
a) liberar o fornecedor/prestador do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidade, se confirmado a veracidade dos motivos
e comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação
ocorrer antes do pedido de fornecimento/prestação de serviço
b) convocar os demais fornecedores/prestadores visando igual
oportunidade de negociação
8.5. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador
deverá proceder à suspensão do item da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.
8.6. Os preços registrados poderão ser revistos nos termos e
prazo fixado pelo órgão da Administração Publica responsável pela
condução do conjunto de procedimentos do certame para registro
de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele
decorrente, nos termos do inciso III, art. 2º do Decreto Municipal nº
15.499/2013.
8.7. A revisão de preços registrados em Ata não implica em
revisão dos preços dos contratos decorrentes de respectiva
licitação, a qual dependerá de requerimento formal do
CONTRATADO e de comprovação do impacto que gerou o
eventual desequilíbrio econômico-financeiro.
8.8. Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se
apresentem superiores aos de mercado
8.9. A revisão do preço somente será deferida após cumprir todos
os requisitos previstos no Item 29 deste edital, e terá validade a
partir da data de publicação da deliberação no Diário Oficial do
Município
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9. Cláusula Nona - Fiscalização do Contrato e Recebimento do
Objeto
9.1. Competirá ao Órgão Solicitante do Registro de Preços
proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da
fiscalização do CONTRATANTE não eximirá à CONTRATADA de
total responsabilidade na execução do contrato
9.1.1. Competirá ao CONTRATANTE do Registro de Preços,
através da Unidade Requisitante e do Órgão Gerenciador
a) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução
do contrato, determinando as providências necessárias à correção
das falhas ou defeitos observados;
b) Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de
controle, acompanhamento e avaliação financeira de contratos e
convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam
acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual;
c) Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a
regularidade da execução do contrato;
d) Promover, com a presença da CONTRATADA, a verificação da
execução já realizada, emitindo a competente habilitação para o
recebimento de pagamentos;
e) Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle,
acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios;
f) Fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações
trabalhistas e previdenciárias;
g) Ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de
empregados da CONTRATADA, cuja permanência seja
inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação
fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da CONTRATADA,
quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias,
bem como qualquer outra que tal fato imponha;
h) Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de
documentos relacionados com a execução do contrato;
9.2. Nos casos de aquisição de equipamentos ou prestação de
serviços de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo
circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.
9.3. O contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer

proposição de fornecimento/prestação de serviço em desacordo
com as especificações do objeto da licitação.
9.4. O fornecedor/prestador se comprometerá a atender com
presteza às reclamações sobre a qualidade e pontualidade do
fornecimento, providenciando sua imediata correção, sem ônus
para o Município de Vitória da Conquista.
9.5. Em caso de divergência entre a Nota de Empenho e a Nota
Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues, o
Fornecedor/Prestador será notificado para retirá-los imediatamente
providenciando eventuais retificações que prezem pela perfeita
execução do objeto licitado.
10. Cláusula Décima - Das Penalidades
10.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando
a) Descumprir as condições da respectiva Ata de Registro de
Preços com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s).
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento
equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável
c) Não retirar a respectiva da respectiva Ata de Registro de Preços
com efeito de Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação
de Serviço(s) ou documento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável
d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este
se tornar superior àqueles praticados no mercado
10.2. A inexecução contratual, da Ata de Registro de Preços com
efeito de Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de
Serviço(s), inclusive por atraso injustificado, sujeitará o
CONTRATADO à multa de mora, que será graduada de acordo
com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites
máximos
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do
adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-
se a efetuar o reforço da caução, conforme o caso, dentro de 10
(dez) dias contados da data de sua convocação
b) 0,33% (trinta e três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo
dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço
não realizado
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do
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fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia subsequente
ao trigésimo.
10.2.1. A multa a que se refere este item não impede que a
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as
demais sanções previstas na legislação vigente
10.2.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo,
será descontada da garantia do contratado faltoso.
10.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além
da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença,
que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada administrativa e
judicialmente.
10.2.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se
reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à
CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta.
10.2.5. As multas previstas neste item não têm caráter
compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas
11. Cláusula Décima Primeira - Da Rescisão
11.1. Os preços registrados poderão ser suspensos
temporariamente ou cancelados pela Administração, nas seguintes
hipóteses:
a) quando se tornarem superiores aos praticados no mercado
b) por razões de interesse público, devidamente fundamentado.
11.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado do
fornecedor ou prestador de serviços, nas hipóteses previstas nesta
cláusula será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos
autos que deram origem ao Registro de Preços;
11.3. Antes da suspensão ou cancelamento, a Administração
poderá proceder à negociação com o fornecedor ou prestador de
serviços, visando à revisão para a redução do preço registrado a
fim de compatibilizá-lo com os praticados no mercado;
11.3.1. No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do
fornecedor ou prestador de serviço, a comunicação será feita
mediante publicação no link abaixo citado, considerando
cancelado o preço registrado a partir da data da publicação;

http://www.vitoriadaconquista.ba.gov.br/dom/
11.4. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do preço
registrado, mediante justificativa escrita, por motivo justo

__D812A42162__

decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração, que
comprove a impossibilidade temporária ou definitiva de cumprir as
exigências deste instrumento convocatório.
12. Cláusula Décima Segunda – Vinculação ao Edital de
Licitação
12.1. Integra a presente Ata de Registro de Preços com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s),
como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo do
presente documento, bem como, do respectivo Edital e seus
anexos.
13. Cláusula Décima Terceira - Foro
As partes elegem o Foro da Cidade de Vitória da Conquista,
Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente compromisso outrora firmado.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente
Registro de preço com Compromisso Fornecimento/Prestação de
Serviço(s) em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das
testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme

Vitória da Conquista - BA, 30 de agosto de 2016
____________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
________________________________________

LARCLEAN SAÚDE AMBIENTAL LTDA - ME

Testemunhas:
__________________________________________
__________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48 /2016 1ª PUBLICAÇÃO
TRIMESTRAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE

SERVIÇO(S)
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1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

Modalidade
de Licitação:

Pregão
Eletrônico

(SRP)

Número:
009/2016

Ata de Registro de Preços nº 48 /2016
Processo Administrativo nº 253261 /2015
Interessado: Secretaria Municipal de Educação - SMED

Aos 18 dias do mês de março do ano de 2016, na cidade de
Vitória da Conquista, Estado da Bahia, data de homologação do
processo licitatório supracitado, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA
CONQUISTA – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
à Praça Joaquim Correia nº 55, Centro – CEP 45.000-907, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº 14.239.578/0001-00, neste ato devidamente
representado pelo Exmº. Sr. Prefeito Municipal,  Guilherme
Menezes de Andrade, brasileiro, casado, médico, residente e
domiciliado à Rua I, Quadra I, casa nº 24,Morada do Bem Querer,
Bairro Candeias, Vitória da Conquista – BA, portador do RG nº
586.105-53SSP/BA e CPF nº 263.733.517-34, doravante
denominado Contratante e a empresa PASCOAL DA SILVA
RODRIGUES DE BRUMADO - ME sediada à Av. Dr. Guilherme
Dias, 521, Loja, CEP. 46.100-000, Centro, Brumado - BA, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 13.932.885/0001-09, Inscrição Estadual nº
096.265.104 PP, doravante denominada Contratada, neste ato
representada pelo(a) Sr(ª) Pascoal da Silva Rodrigues,
brasileiro(a), Solteiro(a), Comerciante, residente Av. Dr. Guilherme
Dias, 521, Loja, CEP. 46.100-000, Centro, Brumado - BA,
portador(a) do RG nº 117.115.48-79 - SSP/BA e CPF nº
009.450.795-32, acordam proceder e obriga-se ao quanto segue
relativo a ELABORAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM VISTAS
À AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO INSTALADO,
DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO,
COM RECURSOS PROVENIENTES DO TESOURO MUNICIPAL,

E RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE
IMPOSTOS – EDUCAÇÃO 25%, nos termos do Decreto Municipal
nº. 15.499/2013 e do Edital da licitação em epígrafe, parte
integrante do presente instrumento independente de transcrição,
nas condições abaixo:
1. Cláusula Primeira – Objeto
1.1. O Objeto desta Ata-Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) é o Registro dos Preços
ofertados pelo Promitente Fornecedor/Prestador de Serviços
para todos os itens que seguem mencionados abaixo, que foram
devidamente quantificados e especificados na proposta
apresentada em 16 de fevereiro de 2016, originária da licitação
Pregão Eletrônico SRP nº 009/2016, e conforme Anexo deste
Edital que consiste no resumo final da licitação confirmado na
respectiva Ata de Registro de Preços.
LOTES (01, 02 e 03) – AR CONDICIONADO SPLIT

Lote
Nº.

Item
n.º

Aquisi
ção ou
Contra
tação
de
(descri
ção):

Q.
LICITA

DA
U.F.

Q.
Solicit

ada

Valor
Unitári
o R$

Valor
Total

R$

AR
CONDI
CIONA
DO
SPLIT
9000
BTUS,
MODE
LO
SPLIT,
FRIO
COR
BRAN
CO,
220 V,
FUNÇ
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1.1

ÃO
SWIN
G
TIMER
,
CONT
ROLE
REMO
TO,
DISPL
AY
DIGIT
AL,
FUNÇ
ÃO
SLEEP
,
VENTI
LADO
R
BAIXO
RUÍDO
,
PAINE
L
ELETR
ÔNICO
,
CONT
ROLE
DE
TEMP
ERAT
URA.
A
EMRP
ESA
VENC
EDOR
A

44 Unidad
e

R$
1.867,3

0

R$
82.161,

20

DEVE
RÁ
ENTR
EGAR
O
EQUIP
AMEN
TO
DEVID
AMEN
TE
INSTA
LADO
E
FUNCI
ONAN
DO.
(Marca
:
ELECT
ROLU
X)

AR
CONDI
CIONA
DO
SPLIT
12000
BTUS,
, FRIO
COR
BRAN
CO,
220 V,
FUNÇ
ÃO
SWIN
G
TIMER
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1 1.2

,
CONT
ROLE
REMO
TO,
DISPL
AY
DIGIT
AL,
FUNÇ
ÃO
SLEEP
,
VENTI
LADO
R
BAIXO
RUÍDO
,
PAINE
L
ELETR
ÔNICO
,
CONT
ROLE
DE
TEMP
ERAT
URA.
A
EMRP
ESA
VENC
EDOR
A
DEVE
RÁ
ENTR
EGAR

38 Unidad
e

R$
2.241,3

0

R$
85.169,

40

O
EQUIP
AMEN
TO
DEVID
AMEN
TE
INSTA
LADO
E
FUNCI
ONAN
DO.(M
arca:
ELECT
ROLU
X)
AR
CONDI
CIONA
DO
SPLIT
18000
BTUS,
MODE
LO
SPLIT,
FRIO
COR
BRAN
CO,
220 V,
FUNÇ
ÃO
SWIN
G
TIMER
,
CONT
ROLE
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1.3

REMO
TO,
DISPL
AY
DIGIT
AL,
FUNÇ
ÃO
SLEEP
,
VENTI
LADO
R
BAIXO
RUÍDO
,
PAINE
L
ELETR
ÔNICO
,
CONT
ROLE
DE
TEMP
ERAT
URA.
A
EMRP
ESA
VENC
EDOR
A
DEVE
RÁ
ENTR
EGAR
O
EQUIP
AMEN

34 Unidad
e

R$
3.447,0

0

R$
117.19

8,00

TO
DEVID
AMEN
TE
INSTA
LADO
E
FUNCI
ONAN
D O .
(Marca
:
ELECT
ROLU
X)

Valor total do Lote 01 R$ 284.528,60
Valor total dos Lotes R$ 284.528,60

Valor Total da Planilha =====> R$284.528,60
1.2. Os preços do Promitente Fornecedor/Prestador de
Serviços, relacionados aos moldes do Anexo VI deste Edital,
ficam registrados para fins de cumprimento deste instrumento e
dos Contratos que venham a ser firmados entre o Promitente e o
Município de Vitória da Conquista, através das Secretarias
Municipais de Educação.
1.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração
Pública Municipal a firmar as contratações que deles poderão
advir, ficando facultado a utilização de outras licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade
de condições.
1.4. Fica o Promitente Fornecedor/Prestador de Serviços
obrigado a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas
mesmas condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os
acréscimos ou supressões que se fizer nas compras, de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e
as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes, na
forma dos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
1.5. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a
associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência,

Vitória da Conquista - Bahia
Ano 9 — Edição 1.705

quarta, 31 de agosto de 2016
Página 94 de 382



total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou
incorporação da contratada, não se responsabilizando o
Contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com
terceiros.
1.6. Durante o prazo de validade, as propostas selecionadas no
registro de preços ficarão à disposição da Administração Pública
Municipal, para que efetue as contratações nas oportunidades e
quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido.
1.7. Para as compras com entrega imediata e integral dos bens
adquiridos, será emitida somente a nota de empenho de despesa
em substituição ao termo de contrato, conforme faculta art. 62
parágrafo 4º da lei 8666/93, tendo este instrumento validade para
fornecimento dos itens relacionados na tabela acima.
2. Cláusula Segunda – Dotação Orçamentária
2.1. As despesas decorrentes da execução da presente licitação
correrão pelos Projetos/Atividades e Elementos de Despesa
referenciados em edital ou àqueles informados pela unidade
requisitante da licitação à época da contratação, devidamente
ajustados nas dotações do exercício subseqüente.
3. Cláusula Terceira – Preço e Condições de Pagamento
3.1. O valor da presente Ata-Termo de Compromisso é o valor
ofertado pelo Promitente Fornecedor/Prestador de Serviços
para o(s) lote(s) 01, 02 e 03 resultantes do resultado da licitação e
constante(s) da proposta apresentada no Pregão Eletrônico SRP
nº 009/2016, que faz parte integrante deste instrumento,
independentemente de transcrição, perfazendo o valor total
estimado de R$ 284.528,60 (Duzentos e oitenta e quatro mil,
quinhentos e vinte e oito reais e sessenta centavos), inclusos
todos os custo e despesas decorrentes de transporte CIF/Vitória
da Conquista, seguros, tributos, contribuições fiscais e parafiscais,
emolumentos e todos os custos de qualquer natureza necessários
à perfeita execução do objeto licitado.
3.2. O pagamento será realizado pela Administração Pública
Municipal em até 30 dias após o recebimento e emissão da Nota
Fiscal, através de crédito em conta corrente junto ao banco e
agência bancária informados pelo Promitente
Fornecedor/Prestador de Serviços em sua respectiva proposta
de preços, após o recebimento definitivo dos materiais e ou
serviços atestados pela Unidade Requisitante da licitação, que
procederá conferência dos serviços, materiais e quantidades

recebidas com respectiva Nota Fiscal, nos termos da legislação
vigente
3.3. Na necessidade de atualização monetária decorrente de
atraso nos pagamentos realizados pela Administração Pública
Municipal, a mora será calculada considerando a data do
vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de
acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore
3.4. Na ocorrência de necessidade de providências
complementares por parte da contratada o decurso do prazo de
pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir
da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será
devida atualização financeira.
3.5. O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá
ser apresentado pelo Promitente Fornecedor/Prestador de
Serviços, através de Nota Fiscal, no mínimo de duas vias, com os
requisitos da lei vigente, dentro dos prazos estabelecidos na sua
proposta, após assinatura do contrato ou outros instrumentos
hábeis, nas formas previstas na legislação vigente.
3.6. A entrega do material, por parte do Promitente
Fornecedor/Prestador de Serviços contratado, para a Unidade
Requisitante mencionada no Item 1.2 do Preâmbulo  deste edital,
NÃO PODERÁ ESTAR VINCULADA A DÉBITOS DE OUTRAS
UNIDADES, porventura existentes, sob pena de sanções previstas
em lei.
4. Cláusula Quarta – Validade
4.1. Esta Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) terá validade de 12 (doze)
meses, a contar da data de assinatura, conforme Inciso III § 3º do
art. 15 da Lei nº 8.666/93, podendo, a critério da Administração
Pública Municipal, serem celebrados tantos contratos quantos
necessários, para atendimento às Secretarias Municipais de
Educação, unidade requisitante do presente processo licitatório.
5. Cláusula Quinta – Obrigações do Promitente Fornecedor
5.1. Cumprir a presente Ata com efeito de Termo de Compromisso
de Fornecimento/Prestação de Serviço(s) conforme disposições
nele constantes, sem prejuízo da cobrança da multa
correspondente ao período total do atraso, respeitado o disposto
na cláusula quarta, bem como na legislação vigente.
5.2. Cumprir, integralmente todas as cláusulas constantes dos
contratos por ventura firmados, sob pena de cancelamento da
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presente Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s).
5.3. Entregar o material ou prestar o serviço no endereço
mencionado no Item 2.1.2 das Disposições Específicas do
Certame deste edital ou no local previamente definido, em até
15 dias do recebimento da(s) Ordem(s) de Compra(s)/Serviço(s)-
(Pedido(s) emitida por um dos órgãos da Administração Pública
Municipal, nos termos do § 2º do Decreto Municipal nº
15.499/2013.
5.4. Manter durante todo o prazo de validade do Registro de
Preços todas as condições de habilitação exigidas na licitação em
referência, como condição para celebração do contrato ou
instrumento equivalente.
5.5. Apresentar-se junto à Administração Pública Municipal quando
convocado, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados
da data do recebimento da convocação, durante o período de
vigência desta Ata de Registro de Preços, para assinatura do
contrato de fornecimento, nos termos e cláusulas previstas neste
edital.
5.6. Corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas,
os materiais ou serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou
desconformidades no total ou em parte com o objeto desta
licitação.
5.7. O licitante fica obrigado a manter válidos todos os documentos
relativos à regularidade de Cadastramento, no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAD, durante
todo o procedimento licitatório, bem como durante o período
de fornecimento, recebimento do pagamento e execução dos
compromissos assumidos.
5.8. Acompanhar a confecção da Ata com efeito de Termo de
Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviços e do
Contrato de Fornecimento/Prestação de Serviços ou
documento equivalente, com vistas a realizar a retirada de tais
documentos junto à Administração Pública Municipal para
assinatura e devolução junto ao Órgão Gerenciador (Gerência
de Compras), situado no endereço mencionado, conforme
segue.
Gerência de Compras- Praça Joaquim Correia, 55. Bairro Centro,
Vitória da Conquista – Bahia. Fone/fax: (77) 3424 8518 / 3424
8515; e-mail: compraspmvc@hotmail.com.

6. Cláusula Sexta – Da Contratação
6.1. O fornecedor/prestador poderá ser convocado a qualquer
momento, durante o período de vigência deste Registro de Preços,
para assinatura do contrato, que deverá fazê-lo no prazo máximo
de até 05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento da
convocação via comunicação expressa.
6.2. O Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia ,
observados os critérios e condições estabelecidas neste edital,
poderá contratar, concomitantemente, com dois ou mais
fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se
a capacidade de fornecimento do bem ou serviço do licitante e
obedecida à ordem de classificação das respectivas propostas.
6.3. Na hipótese de o fornecedor convocado não assinar o
Contrato ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da data do recebimento da convocação, a
Administração Pública Municipal poderá chamar os demais
licitantes que tenham os seus preços registrados, obedecendo à
ordem de classificação, propondo a contratação do fornecimento
dos materiais ou dos serviços registrados, pelos preços
apresentado pelo primeiro colocado.
6.4. Na hipótese de os demais licitantes não aceitarem a
contratação pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, a
Administração poderá realizar nova licitação, perdendo o
participante desta Ata de Registro, a critério da administração, o
direito de preferência.
6.5. A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente
deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou
mandatário com poderes expressos.
6.6. Os contratos decorrentes deste Registro de Preços terão sua
vigência conforme as disposições contidas no Edital e nos
respectivos contratos, obedecido ao disposto no art. 57 da Lei no

8.666/93.
6.7. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais registradas, acréscimos que se fizerem no objeto, de
até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada
lote/produto registrado.
7. Cláusula Sétima – Forma de Fornecimento, Entrega e
Recebimento dos Materiais
7.1. O compromisso de fornecimento/prestação de serviço(s)
estará perfeitamente caracterizado mediante a emissão da Nota
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de Empenho da unidade gestora da despesa, com posterior
encaminhamento da(s) Ordem(s) de Compra(s)/Serviço(s)
(Pedido(s)) ao respectivo Promitente Fornecedor/Prestador de
Serviços de cada lote licitado.
7.2. Os produtos nacionais ou importados deverão ser entregues
contendo rótulos com todas as informações sobre os mesmos em
língua portuguesa, nos termos do art. 31 do Código de Defesa do
Consumidor.
7.3. A Nota Fiscal preferencialmente deverá conter o(s) lote(s) de
fabricação de cada produto a ser entregue.
7.4. Os produtos/serviços serão recebidos pela(s) respectiva(s)
unidade(s) requisitante(s) da licitação, descrita(s) no Item 1.2 do
Preâmbulo deste edital, que procederá a verificação da
conformidade do material com a(s) especificação(ões), no
prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados do seu recebimento.
Transcorrido tal prazo sem que a Unidade requisitante, através do
órgão responsável, aponte quaisquer desvios, falhas, vícios,
defeitos ou desconformidades no que se refere aos produtos
entregues, será declarado o recebimento definitivo do(s)
produto(s)/serviço(s).
7.5. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a
responsabilidade do Promitente Contratado pela perfeita
execução deste documento de compromisso de fornecimento,
quanto à qualidade, correção e segurança do objeto contratado.
7.6. Correrá por conta do Contratado(a), toda e qualquer despesa
com ensaios, testes, laudos e demais provas exigidas por normas
técnicas oficiais, para a perfeita execução do objeto deste
instrumento, sempre que necessário.
7.7. O detentor do Registro de Preços é obrigado a corrigir,
remover ou substituir, totalmente às suas expensas, os materiais
em que se verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no
total ou em parte com o objeto desta licitação.
8. Cláusula Oitava – Reajustamento e Revisão
8.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações,
obedecidas às disposições previstas na legislação vigente, em
especial, art. 12 do Decreto Municipal nº 15.499/2013 e
disposições previstas no respectivo edital.
8.2. A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada,
em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado.

8.3. Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-
se superior ao praticado no mercado o órgão gerenciador deverá.
a) convocar o fornecedor/prestador visando a negociação para a
redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
b) convocar os demais fornecedores/prestadores visando igual
oportunidade de negociação.
8.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor/prestador, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a
Administração Municipal, através do Órgão Gerenciador, poderá.
a) liberar o fornecedor/prestador do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidade, se confirmado a veracidade dos motivos
e comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação
ocorrer antes do pedido de fornecimento/prestação de serviço.
b) convocar os demais fornecedores/prestadores visando igual
oportunidade de negociação.
8.5. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador
deverá proceder à suspensão do item da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa
8.6. Os preços registrados poderão ser revistos nos termos e
prazo fixado pelo órgão da Administração Publica responsável pela
condução do conjunto de procedimentos do certame para registro
de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele
decorrente, nos termos do inciso III, art. 2º do Decreto Municipal nº
15.499/2013
8.7. A revisão de preços registrados em Ata não implica em
revisão dos preços dos contratos decorrentes de respectiva
licitação, a qual dependerá de requerimento formal do
CONTRATADO e de comprovação do impacto que gerou o
eventual desequilíbrio econômico-financeiro
8.8. Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se
apresentem superiores aos de mercado
8.9. A revisão do preço somente será deferida após cumprir todos
os requisitos previstos no Item 4.21 Revisão dos Preços
Registrados deste edital, e terá validade a partir da data de
publicação da deliberação no Diário Oficial do Município
9. Cláusula Nona - Fiscalização do Contrato e Recebimento do
Objeto
9.1. Competirá ao Órgão Solicitante do Registro de Preços
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proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da
fiscalização do Contratante não eximirá a Contratada de total
responsabilidade na execução do contrato
9.1.1. Competirá ao Contratante do Registro de Preços, através
da Unidade Requisitante e do Órgão Gerenciador
a) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução
do contrato, determinando as providências necessárias à correção
das falhas ou defeitos observados
b) Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de
controle, acompanhamento e avaliação financeira de contratos e
convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam
acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual
c) Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a
regularidade da execução do contrato
d) Promover, com a presença da Contratada, a verificação da
execução já realizada, emitindo a competente habilitação para o
recebimento de pagamentos
e) Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle,
acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios
f) Fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações
trabalhistas e previdenciárias
g) Ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de
empregados da Contratada, cuja permanência seja inconveniente
ou que venha embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora,
correndo, por exclusiva conta da Contratada, quaisquer ônus
decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias, bem como
qualquer outra que tal fato imponha
h) Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de
documentos relacionados com a execução do contrato
9.2. Nos casos de aquisição de equipamentos ou prestação de
serviços de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo
circunstanciado e, nos demais, mediante recibo
9.3. O contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer
proposição de fornecimento/prestação de serviço em desacordo
com as especificações do objeto da licitação
9.4. O fornecedor/prestador se comprometerá a atender com

presteza as reclamações sobre a qualidade e pontualidade do
fornecimento, providenciando sua imediata correção, sem ônus
para o Município de Vitória da Conquista
9.5. Em caso de divergência entre a Nota de Empenho e a Nota
Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues, o
Fornecedor/Prestador será notificado para retirá-los imediatamente
providenciando eventuais retificações que prezem pela perfeita
execução do objeto licitado
10. Cláusula Décima - Das Penalidades
10.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando
a) Descumprir as condições da respectiva Ata de Registro de
Preços com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s).
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento
equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável
c) Não retirar a respectiva Ata de Registro de Preços com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s)
ou documento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável
d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este
se tornar superior àqueles praticados no mercado
10.2. A inexecução contratual, da Ata de Registro de Preços com
efeito de Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de
Serviço(s), inclusive por atraso injustificado, sujeitará o
Contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a
gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do
adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-
se a efetuar o reforço da caução, conforme o caso, dentro de 10
(dez) dias contados da data de sua convocação
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não
realizado
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia subseqüente
ao trigésimo
10.2.1. A multa a que se refere este item não impede que a
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as

Vitória da Conquista - Bahia
Ano 9 — Edição 1.705

quarta, 31 de agosto de 2016
Página 98 de 382



demais sanções previstas na legislação vigente
10.2.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo,
será descontada da garantia do contratado faltoso
10.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além
da perda desta, a Contratada responderá pela sua diferença, que
será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada administrativa e
judicialmente
10.2.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se
reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à
Contratada o valor de qualquer multa porventura imposta
10.2.5. As multas previstas neste item não têm caráter
compensatório e o seu pagamento não eximirá a Contratada da
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas
11. Cláusula Décima Primeira - Da Rescisão
11.1. Os preços registrados poderão ser suspensos
temporariamente ou cancelados pela Administração, nas seguintes
hipóteses
a) Quando se tornarem superiores aos praticados no mercado
b) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado
11.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado do
fornecedor ou prestador de serviços, nas hipóteses previstas nesta
cláusula será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos
autos que deram origem ao Registro de Preços
11.3. Antes da suspensão ou cancelamento, a Administração
poderá proceder à negociação com o fornecedor ou prestador de
serviços, visando à revisão para a redução do preço registrado a
fim de compatibilizá-lo com os praticados no mercado
11.3.1. No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do
fornecedor ou prestador de serviço, a comunicação será feita
mediante publicação no link abaixo citado, considerando
cancelado o preço registrado a partir da data da publicação;

http://www.vitoriadaconquista.ba.gov.br/dom/
11.4. O fornecedor/prestador poderá solicitar o cancelamento do
preço registrado, mediante justificativa escrita, por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração, que
comprove a impossibilidade temporária ou definitiva de cumprir as
exigências deste instrumento convocatório
12. Cláusula Décima Segunda – Vinculação ao Edital de

__D812A42163__

Modalidade de Licitação: Número:

Licitação
12.1. Integra a presente Ata de Registro de Preços com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s),
como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo do
presente documento, bem como, do respectivo Edital e seus
anexos
13. Cláusula Décima Terceira - Foro
As partes elegem o Foro da Cidade de Vitória da Conquista,
Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente compromisso outrora firmado
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente
Registro de preço com Compromisso Fornecimento/Prestação de
Serviço(s) em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das
testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme

Vitória da Conquista - BA, 30 de maio de 2016
____________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
_________________________________________

PASCOAL DA SILVA RODRIGUES DE BRUMADO - ME

Testemunhas:
______________________________

__________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2016 1ª PUBLICAÇÃO
TRIMESTRAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE

SERVIÇO(S)

1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
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Pregão Eletrônico SRP 021/2016

Ata de Registro de Preços nº 061/2016
Processo Administrativo nº 848/2016
Interessado: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social -
SEMDES

Aos 19 dias do mês de abril do ano de 2016, data de
homologação do referido processo licitatório, na cidade de Vitória
da Conquista, Estado da Bahia, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA
CONQUISTA – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
à Praça Joaquim Correia nº 55, Centro – CEP 45.000-907, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº 14.239.578/0001-00, neste ato devidamente
representado pelo Exmº. Sr. Prefeito Municipal, GUILHERME
MENEZES DE ANDRADE, brasileiro, casado, médico, residente e
domiciliado à Rua I, Quadra I, casa nº 24,Morada do Bem Querer,
Bairro Candeias, Vitória da Conquista – BA , portador do RG nº
586.105-53SSP/BA e CPF nº 263.733.517-34, doravante
denominado CONTRATANTE e a empresa ENOCK SOUZA
AMARAL E CIA LTDA - ME  sediada à Rua Olavo Ramos, 1200,
CEP. 45.002-065, Guarani, Vitória da Conquista - BA, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 13.209.887/0001-74, Inscrição Estadual nº
021.915.282, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) Sr(ª)Maria Ilza Argolo Amaral, brasileiro(a),
casado(a), residente e domiciliado(a) à Rua Teodoro Sampaio,
524, São Vicente, CEP. 45010-140, Vitória da Conquista - BA,
portador(a) do RG nº 1234054 SSP/BA e CPF nº 360.932.975-00,
acordam proceder e obrigam-se ao quanto segue relativo
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE
PESSOA JURÍDICA VISANDO COM VISTA A AQUISIÇÃO DE
ÁGUA MINERAL: EM GARRAFÕES DE VINTE LITROS (COM E
SEM O VASILHAME), EM GARRAFAS DE 500 ML E EM COPOS
DE 200 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE
DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES, COM RECURSOS
PROVENIENTES DO TESOURO FEDERAL, ESTADUAL E
MUNICIPAL. ATA COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES,  nos

termos do Decreto Municipal nº. 15.499/2013 e do Edital do
Pregão Eletrônico SRP nº 021/2016 em epígrafe, parte integrante
do presente instrumento independente de transcrição,nas
condições abaixo
1. Cláusula Primeira – Objeto
1.1. O Objeto desta Ata-Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) é o Registro dos Preços
ofertados pelo PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR DE
SERVIÇOS para todos os itens que seguem mencionados abaixo,
que foram devidamente quantificados e especificados na proposta
apresentada em 23 de março de 2016, originária da licitação
Pregão Eletrônico SRP nº 021/2016, e conforme ANEXO deste
Edital que consiste no resumo final da licitação confirmado na
respectiva ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
LOTE (01) – ÁGUA MINERAL

Lote
Nº. Item

Aquis
ição
ou

Contr
ataçã
o de
(desc
rição)

:

Marca
/

Refer
ência

Quant
idade

Apres
ent.

Quant
idade
solicit

ada

Valor
Unitár

io
Valor
Total

Água
miner
al,
natura
l,
acondi
cionad
a em
garraf
a
retorn
ável,
capaci
dade
de 20
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litros
(só
líquido
),
lacrad
o com
tampa
plástic
a e
desca
rtável,
sem
vaza
mento
, com
lacre
plástic
o de
segur
ança
e
rótulo
intact
os
dever
á
conter
no
rótulo
data
de
engarr
afame
nto,
prazo
de
valida
de,
nome
da

fonte,
nome
da
empre
sa
engarr
afador
a, o
seu nº
de
CNPJ
e o nº
do
registr
o no
Minist
ério
de
Saúde
. Na
entreg
a da
água,
o
prazo
de
valida
de
não
dever
á ser
inferio
r a 1
(um)
mês
da
data
do
seu
engarr

Vitória da Conquista - Bahia
Ano 9 — Edição 1.705

quarta, 31 de agosto de 2016
Página 101 de 382



1.1

afame
nto. O
garraf
ão,
retorn
ável,
para
água
miner
al,
dever
á ser
fabric
ado
em
plástic
o
resist
ente,
sem
manc
has,
sem
odor,
sem
furos
ou
micro
furos,
sem
fissur
as,
sem
amas
so,
deven
do
estar
em
confor

KREN
AK 2.000 GF R$

8,80
R$

17.60
0,00

midad
e com
a
norma
s da
ABNT
vigent
e no
que
diz
respei
to a
“Requi
sitos e
Métod
os de
Ensai
os”.
Dever
á
const
ar no
fundo
do
garraf
ão
sua
data
de
fabric
ação,
prazo
de
valida
de
que
não
dever
á ser
superi
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or a
03
(três)
anos,
marca
e nº
do
CNPJ
do
fabric
ante e
o nº
do
registr
o da
embal
agem
no
Minist
ério
da
Saúde
. Na
entreg
a, o
garraf
ão
dever
á
estar
com
no
máxi
mo 02
(dois)
anos
de
uso
em
relaçã

o a
sua
data
de
fabric
ação.
A
tampa
dever
á
estar
em
confor
midad
e com
a
norma
da
ABNT
vigent
e no
que
diz
respei
to a
“Requi
sitos e
Métod
os de
Ensai
os”.

Água
miner
al,
natura
l,
acondi
cionad
a em
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garraf
a
retorn
ável,
capaci
dade
de 20
litros
(inclui
ndo o
garraf
ão),
lacrad
o com
tampa
plástic
a e
desca
rtável,
sem
vaza
mento
, com
lacre
plástic
o de
segur
ança
e
rótulo
intact
os
dever
á
conter
no
rótulo
data
de
engarr 1

afame
nto,
prazo
de
valida
de,
nome
da
fonte,
nome
da
empre
sa
engarr
afador
a, o
seu nº
de
CNPJ
e o nº
do
registr
o no
Minist
ério
de
Saúde
. Na
entreg
a da
água,
o
prazo
de
valida
de
não
dever
á ser
inferio
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1.2

r a 1
(um)
mês
da
data
do
seu
engarr
afame
nto. O
garraf
ão,
retorn
ável,
para
água
miner
al,
dever
á ser
fabric
ado
em
plástic
o
resist
ente,
sem
manc
has,
sem
odor,
sem
furos
ou
micro
furos,
sem
fissur
as,

KREN
AK 330 GF R$

26,13
R$

8.622,
90

sem
amas
so,
deven
do
estar
em
confor
midad
e com
as
norma
s da
ABNT
vigent
e no
que
diz
respei
to a
“Requi
sitos e
Métod
os de
Ensai
os”.
Dever
á
const
ar no
fundo
do
garraf
ão
sua
data
de
fabric
ação,
prazo
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de
valida
de
que
não
dever
á ser
superi
or a
03
(três)
anos,
marca
e nº
do
CNPJ
do
fabric
ante e
o nº
do
registr
o da
embal
agem
no
Minist
ério
da
Saúde
. Na
entreg
a, o
garraf
ão
dever
á
estar
com
no

máxi
mo 02
(dois)
anos
de
uso
em
relaçã
o a
sua
data
de
fabric
ação.
A
tampa
dever
á
estar
em
confor
midad
e com
a
norma
da
ABNT
vigent
e no
que
diz
respei
to a
“Requi
sitos e
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analíti
ca e
classif
icação
, ano,
mês
de
engarr
afame
nto e
prazo
de
valida
de.

Valor Total do Lote 1
R$

39.22
2,90

Valor Total Planilha =====>

R$
39.22
2,90

1.2. Os preços do PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR
DE SERVIÇOS, ficam registrados para fins de cumprimento deste
instrumento e dos Contratos que venham a ser firmados entre o
PROMITENTE e o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA,
através da Secretaria Municipal de desenvolvimento social -
SEMDES.
1.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração
Pública Municipal a firmar as contratações que deles poderão
advir, ficando facultado a utilização de outras licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade
de condições
1.4. Fica o PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR DE
SERVIÇOS obrigado a aceitar, quando solicitado pela
Administração, nas mesmas condições e dentro do prazo
contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer
nas compras, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo
celebrado entre as partes, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 65 da

Lei nº 8.666/93
1.5. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a
associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência,
total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou
incorporação da contratada, não se responsabilizando o
CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela
com terceiros
1.6. Durante o prazo de validade, as propostas selecionadas no
registro de preços ficarão à disposição da ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA MUNICIPAL, para que efetue as contratações nas
oportunidades e quantidades de que necessitar, até o limite
estabelecido
1.7. Para as compras com entrega imediata e integral dos bens
adquiridos, será emitida somente a nota de empenho de despesa
em substituição ao termo de contrato, conforme faculta art. 62
parágrafo 4º da lei 8666/93, tendo este instrumento validade para
fornecimento dos itens relacionados na tabela acima.
2. Cláusula Segunda - Da Adesão À Ata de Registro de Preços
2.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública
que não tenha participado do certame licitatório, mediante
anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada
a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as
regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto
Municipal nº 15.499/2013.
2.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de
Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o
órgão gerenciador e órgãos participantes.
2.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este
item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento
dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador
e órgãos participantes.
3. Cláusula Terceira – Dotação Orçamentária
3.1. As despesas decorrentes da execução da presente licitação
correrão pelos Projetos/Atividades e Elementos de Despesa
referenciados em edital ou àqueles informados pela unidade
requisitante da licitação à época da contratação, devidamente
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ajustados nas dotações do exercício subseqüente
4. Cláusula Quarta – Preço e Condições de Pagamento
4.1. O valor da presente Ata-Termo de Compromisso é o valor
ofertado pelo PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR para
o(s) lote(s) 01 resultantes do resultado da licitação e constante(s)
da proposta apresentada no Pregão Eletrônico SRP nº.
021/2016, que faz parte integrante deste instrumento,
independentemente de transcrição, perfazendo o valor total
estimado de R$ 39.222,90 (Trinta e nove mil, duzentos e vinte e
dois reais e noventa centavos), inclusos todos os custo e despesas
decorrentes de transporte CIF/Vitória da Conquista, seguros,
tributos, contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos e todos
os custos de qualquer natureza necessários à perfeita execução
do objeto licitado
4.2. O pagamento será realizado pela Administração Pública
Municipal em até 30 dias após o recebimento e emissão da Nota
Fiscal, através de crédito em conta corrente junto ao banco e
agência bancária informados pelo PROMITENTE
FORNECEDOR/PRESTADOR em sua respectiva proposta de
preços, após o recebimento definitivo dos materiais e ou serviços
atestados pela Unidade Requisitante da licitação, que procederá
conferência dos serviços, materiais e quantidades recebidas com
respectiva Nota Fiscal, nos termos da legislação vigente
4.3. Na necessidade de atualização monetária decorrente de
atraso nos pagamentos realizados pela Administração Pública, a
mora será calculada considerando a data do vencimento da Nota
Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a
variação do INPC do IBGE pro rata tempore
4.4. Na ocorrência de necessidade de providências
complementares por parte da contratada o decurso do prazo de
pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir
da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será
devida atualização financeira
4.5. O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá
ser apresentado pelo PROMITENTE
FORNECEDOR/PRESTADOR, através de Nota Fiscal, no mínimo
de duas vias, com os requisitos da lei vigente, dentro dos prazos
estabelecidos na sua proposta, após assinatura do contrato ou
outros instrumentos hábeis, nas formas previstas na legislação
vigente

4.6. A entrega do material ou a prestação de serviços, por parte do
PROMITENTE contratado, para a Unidade Requisitante
mencionada no instrumento editalício e no cabeçalho da presente
Ata, NÃO PODERÁ ESTAR VINCULADA A DÉBITOS DE
OUTRAS UNIDADES, porventura existentes, sob pena de sanções
previstas em lei
5. Cláusula Quinta – Validade
5.1. Esta Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) terá validade de 12 (doze)
meses, a contar da data de assinatura, conforme Inciso III § 3º do
art. 15 da Lei nº 8.666/93, podendo, a critério da Administração
Pública Municipal, serem celebrados tantos contratos quantos
necessários, para atendimento à Secretaria Municipal de
serviços sociais, unidade requisitante do presente processo
licitatório
6. Cláusula Sexta – Obrigações do Promitente
Fornecedor/Prestador
6.1. Cumprir a presente Ata com efeito de Termo de Compromisso
de Fornecimento/Prestação de Serviço(s) conforme disposições
constantes, sem prejuízo da cobrança da multa correspondente ao
período total do atraso, respeitado o disposto na cláusula quarta,
bem como na legislação vigente
6.2. Cumprir, integralmente todas as cláusulas constantes dos
contratos por ventura firmados, sob pena de cancelamento da
presente Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s)
6.3. A entrega dos bens ou a prestação de serviço ocorrerá no
endereço mencionado no edital ou no local previamente
definido, em 24 (vinte e quatro) horas do recebimento da(s)
Ordem(s) de Compra(s)/Serviço(s)- (Pedido(s) emitida por um dos
órgãos da Administração Pública, nos termos do art. 2º do Decreto
Municipal nº 15.499/2013
6.4. Manter durante todo o prazo de validade do Registro de
Preços todas as condições de habilitação exigidas na licitação em
referência, como condição para celebração do contrato ou
instrumento equivalente
6.5. Apresentar-se junto à Administração Pública Municipal quando
convocado, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados
da data do recebimento da convocação, durante o período de
vigência desta Ata de Registro de Preços, para assinatura do
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contrato de fornecimento, nos termos e cláusulas previstas neste
edital
6.6. Corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas os materiais ou serviços em
que se verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no total
ou em parte com o objeto desta licitação
6.7. Acompanhar a confecção da Ata com efeito de Termo de
Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviços e do
Contrato de Fornecimento/Prestação de Serviços ou documento
equivalente, com vistas a realizar a retirada de tais documentos
junto à Administração Pública Municipal para assinatura e
devolução junto ao Órgão Gerenciador (Gerência de Compras),
situado no endereço mencionado, conforme segue
Gerência de Compras – Praça Joaquim Correia, nº 55, Centro,
CEP 45.000-907 – Vitória da Conquista, BA. Fone/fax: (77) 3424-
8518/3424-8515; e-mail: compraspmvc@hotmail.com,
6.8. O licitante fica obrigado a manter válidos todos os documentos
relativos à regularidade de Cadastramento, no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAD, durante
todo o procedimento licitatório, bem como durante o período
de fornecimento, recebimento do pagamento e execução dos
compromissos assumidos.
7. Cláusula Sétima – Da Contratação
7.1. O fornecedor/prestador poderá ser convocado a qualquer
momento, durante o período de vigência deste Registro de Preços,
para assinatura do contrato, que deverá fazê-lo no prazo máximo
de até 05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento da
convocação via comunicação expressa
7.2. O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, ESTADO DA
BAHIA, observados os critérios e condições estabelecidas neste
edital, poderá contratar, concomitantemente, com dois ou mais
fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se
a capacidade de fornecimento do bem ou serviço do licitante e
obedecida à ordem de classificação das respectivas propostas
7.3. Na hipótese de o fornecedor/prestador convocado não assinar
o Contrato ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da data do recebimento da convocação, a
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL poderá chamar os
demais licitantes que tenham os seus preços registrados,
obedecendo à ordem de classificação, propondo a contratação do

fornecimento dos materiais ou dos serviços registrados, pelos
preços apresentado pelo primeiro colocado
7.4. Na hipótese de os demais licitantes não aceitarem a
contratação pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, a
Administração poderá realizar nova licitação, perdendo o
participante desta Ata de Registro, a critério da administração, o
direito de preferência
7.5. A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente
deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou
mandatário com poderes expressos
7.6. Os contratos decorrentes deste Registro de Preços terão sua
vigência conforme as disposições contidas no Edital e nos
respectivos contratos, obedecido ao disposto no art. 57 da Lei no

8.666/93
7.7. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais registradas, acréscimos que se fizerem no objeto, de
até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada
lote/produto registrado
7.8. Para as compras com entrega imediata e integral dos bens
adquiridos, será emitida somente a nota de empenho de despesa
em substituição ao termo de contrato, conforme faculta art. 62
parágrafo 4º da lei 8666/93, tendo este instrumento validade para
fornecimento dos itens relacionados na tabela acima.
8. Cláusula Oitava – Forma de Prestação de
Serviço/Fornecimento, Entrega e Recebimento dos Materiais
8.1. O compromisso de fornecimento/prestação de serviço(s)
estará perfeitamente caracterizado mediante a emissão da Nota
de Empenho da unidade gestora da despesa, com posterior
encaminhamento da(s) Ordem(s) de Compra(s)/Serviço(s)
Pedido(s) aos respectivos PROMITENTES
FORNECEDORES/PRESTADORES de cada lote licitado
8.2. Subcláusula Primeira – Da Aquisição de Itens
8.2.1. Os produtos deverão conter em suas embalagens e
unidades de acondicionamento o número do lote e validade,
quando necessária
8.2.2. Os produtos nacionais ou importados deverão ser entregues
contendo rótulos com todas as informações sobre os mesmos em
língua portuguesa, nos termos do art. 31 do Código de Defesa do
Consumidor
8.2.3. A Nota Fiscal preferencialmente deverá conter o(s) lote(s)
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de fabricação de cada produto a ser entregue
8.2.4. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a
responsabilidade do PROMITENTE CONTRATADO pela perfeita
execução deste documento de compromisso de fornecimento,
quanto à qualidade, correção e segurança do objeto contratado
8.2.5. Correrá por conta do CONTRATADO (A), toda e qualquer
despesa com ensaios, testes, laudos e demais provas exigidas por
normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do objeto deste
instrumento, sempre que necessário
8.2.6. O detentor do Registro de Preços é obrigado a corrigir,
remover ou substituir, totalmente às suas expensas, os materiais
em que se verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no
total ou em parte com o objeto desta licitação.
8.2.7. Os produtos serão recebidos pela(s) respectiva(s)
unidade(s) requisitante(s) da licitação, descrita(s) no edital, que
procederá a verificação da conformidade do material com a(s)
especificação(ões), no prazo de até 05 (cinco) dias úteis,
contados do seu recebimento. Transcorrido tal prazo sem que a
Unidade requisitante, através do órgão responsável, aponte
quaisquer desvios, falhas, vícios, defeitos ou desconformidades no
que se refere aos produtos entregues, será declarado o
recebimento definitivo do(s) produto(s)
8.3. Subcláusula Segunda – Da Prestação de Serviços
8.3.1. Prover os recursos de mão-de-obra, administração,
materiais e insumos, equipamentos e tudo o mais que se fizer
necessário à perfeita e eficiente realização dos Serviços,
excetuados aqueles recursos que, explicitamente, sejam de
responsabilidade da Contratante, nos termos deste instrumento;
8.3.2. Responsabilizar-se pela execução dos Serviços com integral
observância das disposições contratuais, obedecendo
rigorosamente as informações fornecidas pela Contratante, em
estrita obediência às leis e exigências as autoridades federais,
estaduais e municipais, isentando a Contratante de qualquer
responsabilidade pelo seu descumprimento;
8.3.3. Responder por qualquer dano ou prejuízo causado à
Contratante ou a terceiros, por ação ou omissão culposa ou dolosa
de seus prepostos, subcontratados e/ou empregados, em
decorrência da execução dos Serviços, após apuração de
responsabilidades;
9. Cláusula Nona – Reajustamento e Revisão

9.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações,
obedecidas às disposições previstas na legislação vigente, em
especial, art. 12 § 3º do Decreto Municipal nº 15.499/2013 e
disposições previstas no respectivo edital
9.2. A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada,
em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado
9.3. Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-
se superior ao praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:
a) convocar o fornecedor/prestador visando à negociação para a
redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado
b) convocar os demais fornecedores/prestadores visando igual
oportunidade de negociação
9.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor/prestador, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a
Administração Municipal, através do Órgão Gerenciador, poderá
a) liberar o fornecedor/prestador do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidade, se confirmado a veracidade dos motivos
e comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação
ocorrer antes do pedido de fornecimento/prestação de serviço
b) convocar os demais fornecedores/prestadores visando igual
oportunidade de negociação
9.5. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador
deverá proceder à suspensão do item da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa
9.6. Os preços registrados poderão ser revistos nos termos e
prazo fixado pelo órgão da Administração Publica responsável pela
condução do conjunto de procedimentos do certame para registro
de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele
decorrente, nos termos do inciso III, art. 2º do Decreto Municipal nº
15.499/2013
9.7. A revisão de preços registrados em Ata não implica em
revisão dos preços dos contratos decorrentes de respectiva
licitação, a qual dependerá de requerimento formal do
CONTRATADO e de comprovação do impacto que gerou o
eventual desequilíbrio econômico-financeiro
9.8. Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se
apresentem superiores aos de mercado
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9.9. A revisão do preço somente será deferida após cumprir todos
os requisitos previstos e conformes o instrumento editalício, e terá
validade a partir da data de publicação da deliberação no Diário
Oficial do Município.
10. Cláusula Décima - Fiscalização do Contrato e Recebimento
do Objeto
10.1. Competirá ao Órgão Solicitante do Registro de Preços
proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da
fiscalização do CONTRATANTE não eximirá à CONTRATADA de
total responsabilidade na execução do contrato
10.1.1. Competirá ao CONTRATANTE do Registro de Preços,
através da Unidade Requisitante e do Órgão Gerenciador
a) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução
do contrato, determinando as providências necessárias à correção
das falhas ou defeitos observados
b) Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de
controle, acompanhamento e avaliação financeira de contratos e
convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam
acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual
c) Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a
regularidade da execução do contrato
d) Promover, com a presença da CONTRATADA, a verificação da
execução já realizada, emitindo a competente habilitação para o
recebimento de pagamentos
e) Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle,
acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios
f) Fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações
trabalhistas e previdenciárias
g) Ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de
empregados da CONTRATADA, cuja permanência seja
inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação
fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da CONTRATADA,
quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias,
bem como qualquer outra que tal fato imponha
h) Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de
documentos relacionados com a execução do contrato

10.2. Nos casos de aquisição de equipamentos ou prestação de
serviços de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo
circunstanciado e, nos demais, mediante recibo
10.3. O contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer
proposição de fornecimento/prestação de serviço em desacordo
com as especificações do objeto da licitação
10.4. O fornecedor/prestador se comprometerá a atender com
presteza às reclamações sobre a qualidade e pontualidade do
fornecimento, providenciando sua imediata correção, sem ônus
para o Município de Vitória da Conquista
10.5. Em caso de divergência entre a Nota de Empenho e a Nota
Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues, o
Fornecedor/Prestador será notificado para retirá-los imediatamente
providenciando eventuais retificações que prezem pela perfeita
execução do objeto licitado.
11. Cláusula Décima Primeira - Das Penalidades
11.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
a) Descumprir as condições da respectiva Ata de Registro de
Preços com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s).
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento
equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável
c) Não retirar a respectiva Ata de Registro de Preços com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s)
ou documento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável
d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este
se tornar superior àqueles praticados no mercado
11.2. A inexecução contratual, da Ata de Registro de Preços com
efeito de Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de
Serviço(s), inclusive por atraso injustificado, sujeitará o
CONTRATADO à multa de mora, que será graduada de acordo
com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites
máximos
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do
adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-
se a efetuar o reforço da caução, conforme o caso, dentro de 10
(dez) dias contados da data de sua convocação
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b) 0,33% (trinta e três décimos por cento) ao dia, sobre o valor do
contrato pelo não cumprimento da prestação de serviços conforme
a solicitação da Secretaria responsável.
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia subsequente
ao trigésimo
11.2.1. A multa a que se refere este item não impede que a
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as
demais sanções previstas na legislação vigente
11.2.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo,
será descontada da garantia do contratado faltoso
11.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além
da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença,
que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada administrativa e
judicialmente
11.2.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se
reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à
CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta
11.2.5. As multas previstas neste item não têm caráter
compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas
12. Cláusula Décima Segunda - Da Rescisão
12.1. Os preços registrados poderão ser suspensos
temporariamente ou cancelados pela Administração, nas seguintes
hipóteses
a) Quando se tornarem superiores aos praticados no mercado
b) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado
12.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado do
fornecedor ou prestador de serviços, nas hipóteses previstas nesta
cláusula será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos
autos que deram origem ao Registro de Preços
12.3. Antes da suspensão ou cancelamento, a Administração
poderá proceder à negociação com o fornecedor ou prestador de
serviços, visando à revisão para a redução do preço registrado a
fim de compatibilizá-lo com os praticados no mercado
12.3.1. No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do
fornecedor ou prestador de serviço, a comunicação será feita
mediante publicação no link abaixo citado, considerando

cancelado o preço registrado a partir da data da publicação;
http://www.dom.org.br/ba/vitoriadaconquista

12.4. O fornecedor/prestador poderá solicitar o cancelamento do
preço registrado, mediante justificativa escrita, por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração, que
comprove a impossibilidade temporária ou definitiva de cumprir as
exigências deste instrumento convocatório.
13. Cláusula Décima Terceira – Vinculação ao Edital de
Licitação
Integra a presente Ata de Registro de Preços com efeito de Termo
de Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s), como
se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo do
presente documento, bem como, do respectivo Edital e seus
anexos.
14. Cláusula Décima Quarta – Foro
As partes elegem o Foro da Cidade de Vitória da Conquista,
Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente compromisso outrora firmado
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente
Registro de preço com Compromisso Fornecimento/Prestação de
Serviço(s) em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das
testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme

Vitória da Conquista - BA, 25 de maio de 2016
_______________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
__________________________________________

ENOCK SOUZA AMARAL E CIA LTDA - ME

Testemunhas: 
_________________________________________
CPF: 
_________________________________________
CPF:
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__D812A42164__

Modalidade
de Licitação:

Pregão
Eletrônico

(SRP)

Número:
037/2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº076/2016 1ª PUBLICAÇÃO
TRIMESTRAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE

SERVIÇO(S)

1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

Ata de Registro de Preços
nº076/2016
Processo Administrativo nº. 255839/2015
Interessado: Secretaria Municipal de Educação - SMED

Aos 19 dias do mês de maio do ano de 2016, na cidade de Vitória
da Conquista, Estado da Bahia, data de homologação do processo
licitatório supra citado, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA
CONQUISTA – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
à Praça Joaquim Correia nº 55, Centro – CEP 45.000-907, Vitória
da Conquista – BA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
14.239.578/0001-00, neste ato devidamente representado pelo
Exmº. Sr. Prefeito Municipal, GUILHERME MENEZES DE
ANDRADE, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado à
Rua I, Quadra I, casa nº 24,Morada do Bem Querer, Bairro
Candeias, Vitória da Conquista – BA, portador do RG nº 586.105-
53 SP/BA e CPF nº 263.733.517-34, doravante denominado
CONTRATANTE e a empresa ALTIS IMPORT COMERCIAL
EIRELI-ME sediada à R. Rui Barbosa,208, Centro, CEP 40.020-
070,Salvador-Ba, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.397.346/0001-
42 , Inscrição Estadual nº 101.029.629 ME, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr(ª) Ana Paula
dos santos, brasileiro(a), casado(a), Sócio -Proprietário, residente

R. Rui Barbosa, 208, Centro, Salvador -Ba CEP: 40.020-070,
Salvador – BA, portador(a) do RG nº 05.760.876-88- SSP/BA e
CPF nº 792.534.315-04, acordam proceder e obriga-se ao quanto
segue relativo ELABORAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS
PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE PESSOA JURÍDICA COM
VISTAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA
ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – PEJA, JUNTO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED,
RECURSOS FEDERAIS,, nos termos do Decreto Municipal nº.
15.499/2013 e do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº. 037/2016
em epígrafe, parte integrante do presente instrumento
independente de transcrição, nas condições abaixo:
1. Cláusula Primeira – Objeto
1.1 O Objeto desta Ata-Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviços é o Registro dos Preços
ofertados pelo PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR DE
SERVIÇOS para todos os itens que seguem mencionados abaixo,
que foram devidamente quantificados e especificados na proposta
apresentada em 28 de Abril de 2016, originária da licitação
Pregão Eletrônico SRP nº 037/2016, e conforme ANEXO deste
Edital que consiste no resumo final da licitação confirmado na
respectiva ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
LOTE 01- MATERIAL PEDAGÓGICO

Lote
Nº.

Item
n.º

Aquisi
ção ou
Contra
tação
de
(descri
ção):

Q.
LICITA

DA
U.F.

Q.
Solicit

ada

Valor
Unitári
o R$

Valor
Total
Anual

R$

KIT
GEOM
ETRIC
O
COMP
LETO
–
Compl
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1.1

eto,
conten
do: 1
compa
sso
para
quadro
branco
, 1
compa
sso
para
lousa
de giz,
1
transfe
ridor
de
180°,1
esquad
ro de
45°, 1
esquad
ro de
60°, 1
régua
de
60cm,
1
Trena
de 3
metros
.
(Marca
: Loja
do
Profes
sor)

50 Unidad
e

R$
56,00

R$
2.800,0

0

GEOLI

G 365
PEÇA
S –
Brinqu
edo de
montar
,
compo
sto por
tubos
colorid
os
(aresta
s)
interlig
ados
por
conect
ores
de
plástic
o de 3,
4, 5 e
6
pontas
(vértic
es).
Com o
Geolig
pode-
se
montar
inúmer
as e
variada
s
figuras
e
modelo
s de
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1.2

sólidos
geomét
ricos,
pois
pode-
se
fazer
além
dos
triângul
os,
quadra
dos,
pentág
onos,
hexágo
nos, o
kit G
possui
365
peças:
100
tubos
P com
6cm,
60
tubos
M com
8cm,
60
tubos
G com
11cm,
40
conect
ores
de 3
pontas,
40
conect

73 Unidad
e

R$
119,00

R$
8.687,0

0

ores
de 4
pontas,
40
conect
ores
de 5
pontas,
25
conect
ores
de 6
pontas.
(Marca
:
Magnet
ch)

SISTE
MA
URINA
RIO
MASC
ULINO
EM
RESIN
A
PLÁST
ICA
RÍGID
A C/ 6
PART
ES –
confec
cionad
o em
resina
plástic
a
rígida.
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1.3

Compo
sto por
veia
cava,
artéria
renal,
rins,
ureter,
medula
renal,
bexiga,
órgão
genital
mascul
ino,
vesícul
a
semina
l e
ducto
diferen
te.49x2
2x22c
m(A/L/
C).
(Marca
:
Anato
mic)

50 Unidad
e

R$
389,00

R$
19.450,

00

SISTE
MA
URINA
RIO
FEMIN
INO
EM
RESIN
A
PLÁST
ICA

1.4

RÍGID
A C/ 4
PART
ES –
Modelo
confec
cionad
o em
resina
plástic
a
rígida,
compo
sto por
veia
cava,
artéria
renal,
rins,
ureter,
bexiga,
órgão
genital
feminin
o,
uretra
e
útero.
49x22x
22cm(
A/L/C).
(Marca
:
Anato
mic)

50 Unidad
e

R$
389,00

R$
19.450,

00

SISTE
MA
RESPI
RATO
RIO
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1.5

EM
RESIN
A
PLÁST
ICA
RÍGID
A C/ 7
PART
ES
(PULM
AO
LUXO)
–
Modelo
compo
sto por
epiglot
e, osso
hioide,
cartilag
em,
tireoide
,
glândul
a
tireoide
,
esôfag
o,
traquei
a,
laringe,
vasos,
ligame
ntos
muscul
ares,
aorta,
traquei
a,

30 Unidad
e

R$
704,00

R$
21.120,

00

veias,
dois
pulmõe
s,
coraçã
o com
válvula
s
(bicúsp
ide e
tricúspi
de),
brônqui
os e
múscul
o
abdomi
nal.
(Marca
:
Anato
mic)
ESQU
ELETO
170
CM
C/SUP
ORTE
E
RODA
S
CONF
ECCIO
NADO
EM
RESIN
A
PLÁST
ICA
RÍGID
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A –
Esquel
eto
padrão
aproxi
madam
ente
1.70
metros
de
altura,
confec
cionad
o em
resina
plástic
a
rígida
na cor
natural
Compo
sto
por:-
Ossos
do
Crânio
(Osso
Frontal
,
Parieta
l,
Nasal,
Occipit
al,
Zigomá
tico,
Maxilar
,
Palatin
o,

1

1.6

Tempo
ral,
Esfeno
ide,
Etmoid
e,
Vômer,
Mandíb
ula).-
Ossos
da
Coluna
Vertebr
al.-
Osso
estern
o-
Plexos
Nervos
os-
Ossos
do
Tórax
(Osso
estern
o,
Costel
as)-
Ossos
do
Membr
o
superio
r
(Úmer
o,
Ulna,
Rádio,
Ossos
da

50 Unidad
e

R$
749,74

R$
37.487,

00
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Mão,
Clavíc
ula,
Escáp
ula)-
Ossos
do
membr
o
inferior
(
Fêmur,
Patela,
Tíbia,
Fíbula,
Ossos
do Pé),
-
Ossos
da
Pelve
(Ílio,
Ísquio,
Púbis).
Conten
do
suport
e com
rodas
e capa
contra
pó.
(Marca
:
Anato
mic)

CONF
ECCIO
NADO

EM
RESIN
A
PLÁST
ICA
RÍGID
A –
Esquel
eto
padrão
aproxi
madam
ente
1.70
metros
de
altura,
confec
cionad
o em
resina
plástic
a
rígida
na cor
natural
Compo
sto
por:-
Ossos
do
Crânio
(Osso
Frontal
,
Parieta
l,
Nasal,
Occipit
al,
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1.7

Zigomá
tico,
Maxilar
,
Palatin
o,
Tempo
ral,
Esfeno
ide,
Etmoid
e,
Vômer,
Mandíb
ula).-
Ossos
da
Coluna
Vertebr
al.-
Osso
estern
o-
Plexos
Nervos
os-
Ossos
do
Tórax
(Osso
estern
o,
Costel
as)-
Ossos
do
Membr
o
superio
r

200 Unidad
e

R$
51,00

R$
10.200,

00

(Úmer
o,
Ulna,
Rádio,
Ossos
da
Mão,
Clavíc
ula,
Escáp
ula)-
Ossos
do
membr
o
inferior
(
Fêmur,
Patela,
Tíbia,
Fíbula,
Ossos
do Pé),
-
Ossos
da
Pelve
(Ílio,
Ísquio,
Púbis).
Conten
do
suport
e com
rodas
e capa
contra
pó.
(Marca
:
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Carlu)
PLAN
ETÁRI
O
CONF
ECCIO
NADO
EM
MADEI
RA,
PLÁST
ICO
EENG
RENA
GENS
EM
MADEI
RA,
MEDIN
DO
54x54x
24cm -
Prepar
ado
para a
realiza
ção de
estudo
s e
demon
straçõ
es
astron
ômicas
.
Permit
e a
explora
ção de
aspect

1.8

os
import
antes
da
mecâni
ca do
Sistem
a
Solar,
da
diferen
ciação
entre
os
corpos
celeste
s
lumino
sos e
ilumina
dos,
dos
movim
entos
de
rotaçã
o e
transla
ção,
movim
entos
lunares
, suas
fases e
eclipse
s.
Voltag
em
110 /
para

50 Unidad
e

R$
308,00

R$
15.400,

00
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220
trocar
a
lâmpad
a, com
sol
medind
o 13cm
de
diâmet
ro,
terra
com
08cm
diâmet
ro e
lua
com
2,5cm
de
diâmet
ro.
Acondi
cionad
o em
caixa
de
papelã
o.
Peso:
5,500
Kg.
Medida
s da
embala
gem:
Volum
e -
59x58x
33/600

0 =
18,821
Kg.
(Marca
: Mavil)
21 x
16CM,
COM
50
ARGO
LAS
COLO
RIDAS
DE
MADEI
RA –
Ábaco
do
aluno,
fabrica
do em
madeir
a
medind
o 21 x
16cm,
com
50
argolas
colorid
as de
madeir
a.
Estimu
la a
noção
de
unidad
es (U),
dezena
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1.9

s (D),
Centen
as (C),
Unidad
e de
Milhar
e
Dezen
a de
Milhar.
Permit
e a
compr
eensão
de
numer
ação
decima
l e
realiza
ção de
operaç
ões
matem
áticas.
Recom
endado
para
criança
s a
partir
dos 4
anos
de
idade.
(Marca
:
Libreri
a)

50 Unidad
e

R$
197,00

R$
9.850,0

0

Valor total do Lote 01 R$ 144.444,00
Valor Total da Planilha =====> R$144.444,00

1.2 A existência de preços registrados não obriga a Administração
Pública Municipal a firmar as contratações que deles poderão
advir, ficando facultado a utilização de outras licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade
de condições.
1.3 Fica o PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR DE
SERVIÇOS obrigado a aceitar, quando solicitado pela
Administração, nas mesmas condições e dentro do prazo
contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer
nas compras, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo
celebrado entre as partes, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 65 da
Lei nº 8.666/93.
1.4 É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a
associação da contratada com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão,
cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o
CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela
com terceiros.
1.5 Durante o prazo de validade, as propostas selecionadas no
registro de preços ficarão à disposição da ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, para que efetue as contratações nas oportunidades e
quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido.
1.6 Para as compras com entrega imediata e integral dos bens
adquiridos, será emitida somente a nota de empenho de despesa
em substituição ao termo de contrato, conforme faculta art. 62 § 4º
da lei 8666/93, tendo este instrumento validade para fornecimento
dos itens relacionados na tabela acima.
2. Cláusula Segunda – Da Adesão à Ata de Registro de Preços
2.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública
que não tenha participado do certame licitatório, mediante
anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada
a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as
regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto
Municipal nº 15.499/2013.
2.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de
Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
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aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o
órgão gerenciador e órgãos participantes.
2.3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este
item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento
dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador
e órgãos participantes.
2.4 As adesões à Ata de Registro de Preços são limitadas, na
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independentemente do número de órgãos não
participantes que eventualmente aderirem.
2.5 Ao órgão não participante que aderir à Ata compete os atos
relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a
ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências
ao órgão gerenciador.
2.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não
participante deverá efetivar a contratação solicitada em até
noventa dias, observado o prazo do de validade da Ata de
Registro de Preços.
3. Cláusula Terceira – Dotação Orçamentária
3.1 As despesas decorrentes da execução da presente licitação
correrão pelos Projetos/Atividades e Elementos de Despesa
referenciados em edital ou àqueles informados pela unidade
requisitante da licitação à época da contratação, devidamente
ajustados nas dotações do exercício subsequente.
4. Cláusula Quarta – Preço e Condições de Pagamento
4.1 O valor da presente Ata-Termo de Compromisso é o valor
ofertado pelo PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR para
o(s) lote(s) 01 resultantes do resultado da licitação e constante(s)
da proposta apresentada no Pregão Eletrônico SRP nº 037/2016,
que faz parte integrante deste instrumento, independentemente de
transcrição, perfazendo o valor total estimado de R$ 144.444,00
(Cento e quarenta e quatro mil e quatrocentos e quarenta e quatro
reais), inclusos todos os custo e despesas decorrentes de
transporte CIF/Vitória da Conquista, seguros, tributos,

contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos e todos os custos
de qualquer natureza necessários à perfeita execução do objeto
licitado.
4.2 O pagamento será realizado em até 30 dias após o
recebimento e emissão da Nota Fiscal, através de crédito em
conta corrente junto ao banco e agência bancária informados pelo
PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR em sua respectiva
proposta de preços, após o recebimento definitivo dos materiais e
ou serviços atestados pela Unidade Requisitante da licitação, que
procederá conferência dos serviços, materiais e quantidades
recebidas com respectiva Nota Fiscal, nos termos da legislação
vigente.
4.3 Na necessidade de atualização monetária decorrente de
atraso nos pagamentos realizados pela Administração Pública, a
mora será calculada considerando a data do vencimento da Nota
Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a
variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
4.4 Na ocorrência de necessidade de providências
complementares por parte da contratada o decurso do prazo de
pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir
da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será
devida atualização financeira.
4.5 O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá ser
apresentado pelo PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR,
através de Nota Fiscal, no mínimo de duas vias, com os requisitos
da lei vigente, dentro dos prazos estabelecidos na sua proposta,
após assinatura do contrato ou outros instrumentos hábeis, nas
formas previstas na legislação vigente.
4.6 A entrega do material, por parte do PROMITENTE
FORNECEDOR contratado, para a Secretaria Municipal
requisitante da licitação, NÃO PODERÁ ESTAR VINCULADA A
DÉBITOS DE OUTRAS UNIDADES, porventura existentes, sob
pena de sanções previstas em lei.
5. Cláusula Quinta – Validade
5.1 Esta Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) terá validade de 12 (doze)
meses, a contar da data de assinatura, conforme Inciso III § 3º do
art. 15 da Lei nº 8.666/93, podendo, a critério da Administração
Pública Municipal, serem celebrados tantos contratos quantos
necessários, para atendimento à UNIDADE REQUISITANTE,
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unidade requisitante do presente processo licitatório.
6. Cláusula Sexta – Obrigações do Promitente Fornecedor
6.1 Cumprir a presente Ata com efeito de Termo de Compromisso
de Fornecimento/Prestação de Serviço(s) conforme disposições
nele constantes, sem prejuízo da cobrança da multa
correspondente ao período total do atraso, respeitado o disposto
na cláusula quarta, bem como na legislação vigente.
6.2 Cumprir, integralmente todas as cláusulas constantes dos
contratos por ventura firmados, sob pena de cancelamento da
presente Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s).
6.3 Entregar o material ou prestar o serviço no endereço
mencionado no item 12 ou no local previamente definido, no prazo
estipulado no item 11.1 , após do recebimento da(s) Ordem(s) de
Compra(s)/Serviço(s)- (Pedido(s) emitida por um dos órgãos da
Administração Pública, nos termos do Decreto Municipal nº
15.499/2013.
6.4 Manter durante todo o prazo de validade do Registro de
Preços todas as condições de habilitação exigidas na licitação em
referência, como condição para celebração do contrato ou
instrumento equivalente.
6.5 Apresentar-se junto à Administração Municipal quando
convocado, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados
da data do recebimento da convocação, durante o período de
vigência desta Ata de Registro de Preços, para assinatura do
contrato de fornecimento, nos termos e cláusulas previstas neste
edital.
6.6 Corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas,
os materiais ou serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou
desconformidades no total ou em parte com o objeto desta
licitação em até 15(quinze) dias.
6.7 Acompanhar a confecção da Ata com efeito de Termo de
Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviços e do
Contrato de Fornecimento/Prestação de Serviços ou
documento equivalente, com vistas a realizar a retirada de tais
documentos junto à Administração Municipal para assinatura
e devolução junto ao Órgão Gerenciador (Gerência de
Compras), situado no endereço mencionado, conforme segue:
Gerência de Compras- Praça Joaquim Correia, nº 55, Centro,
CEP 45.000-907 – Vitória da Conquista, BA. Fone/fax: (77) 3424

8518 / 3424 8515.
6.8 O licitante fica obrigado a manter válidos todos os documentos
relativos à regularidade de Cadastramento, no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAD, durante todo
o procedimento licitatório, bem como durante o período de
fornecimento, recebimento do pagamento e execução dos
compromissos assumidos.
7. Cláusula Sétima – Da Contratação
7.1 O fornecedor/prestador poderá ser convocado a qualquer
momento, durante o período de vigência deste Registro de Preços,
para assinatura do contrato, que deverá fazê-lo no prazo máximo
de até 05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento da
convocação via comunicação expressa.
7.2 O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA ESTADO DA
BAHIA, observados os critérios e condições estabelecidas neste
edital, poderá contratar, concomitantemente, com dois ou mais
fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se
a capacidade de fornecimento do bem ou serviço do licitante e
obedecida à ordem de classificação das respectivas propostas.
7.3 Na hipótese de o fornecedor convocado não assinar o
Contrato ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da data do recebimento da convocação, a
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá chamar os demais
licitantes que tenham os seus preços registrados, obedecendo à
ordem de classificação, propondo a contratação do fornecimento
dos materiais ou dos serviços registrados, pelos preços
apresentado pelo primeiro colocado.
7.4 Na hipótese de os demais licitantes não aceitarem a
contratação pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, a
Administração poderá realizar nova licitação, perdendo o
participante desta Ata de Registro, a critério da administração, o
direito de preferência.
7.5 A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente deverá
ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatário
com poderes expressos.
7.6 Os contratos decorrentes deste Registro de Preços terão sua
vigência conforme as disposições contidas no Edital e nos
respectivos contratos, obedecido ao disposto no art. 57 da Lei no

8.666/93.
7.7 A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
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contratuais registradas, acréscimos que se fizerem no objeto, de
até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada
lote/produto registrado.
8. Cláusula Oitava – Forma de Fornecimento, Entrega e
Recebimento dos Materiais
8.1 O compromisso de fornecimento estará perfeitamente
caracterizado mediante a emissão da Nota de Empenho da
unidade gestora da despesa, com posterior encaminhamento da(s)
Ordem(s) de Compra(s) /Serviço(s) (Pedido(s)) aos respectivos
PROMITENTES FORNECEDORES/PRESTADORES de cada lote
licitado.
8.2 Os produtos deverão conter em suas embalagens e unidades
de acondicionamento o número do lote e validade, quando
necessária.
8.3 Os produtos nacionais ou importados deverão ser entregues
contendo rótulos com todas as informações sobre os mesmos em
língua portuguesa, nos termos do art. 31 do Código de Defesa do
Consumidor.
8.4 A Nota Fiscal preferencialmente deverá conter o(s) lote(s) de
fabricação de cada produto a ser entregue.
8.5 A entrega dos produtos deverá ser realizada no endereço
mencionado neste edital ou no local previamente definido, em até
15 (quinze) dias do recebimento da(s) Ordem(s) de
Compra(s)/Serviço(s) - Pedido(s) - emitida por um dos órgãos da
Administração Pública.
8.6 Os produtos serão recebidos pela(s) respectiva(s) unidade(s)
requisitante(s) da licitação, descrita(s), no Item 3 deste edital, que
procederá a verificação da conformidade do material com a(s)
especificação(ões), no prazo de até 05 (cinco) dias úteis,
contados do seu recebimento. Transcorrido tal prazo sem que a
Unidade requisitante, através do órgão responsável, aponte
quaisquer desvios, falhas, vícios, defeitos ou desconformidades no
que se refere aos produtos entregues, será declarado o
recebimento definitivo do(s) produto(s)/serviço(s).
8.7 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a
responsabilidade do PROMITENTE CONTRATADO pela perfeita
execução deste documento de compromisso de fornecimento,
quanto à qualidade, correção e segurança do objeto contratado.
8.8 Correrá por conta do CONTRATADO (A), toda e qualquer
despesa com ensaios, testes, laudos e demais provas exigidas por

normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do objeto deste
instrumento, sempre que necessário.
8.9 O detentor do Registro de Preços é obrigado a corrigir,
remover ou substituir, totalmente às suas expensas, os materiais
em que se verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no
total ou em parte com o objeto desta licitação.
9. Cláusula Nona – Reajustamento e Revisão
9.1 Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações,
obedecidas às disposições previstas na legislação vigente.
9.2 A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada,
em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado.
9.3 Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-
se superior ao praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:
a) convocar o fornecedor/prestador visando à negociação para a
redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
b) convocar os demais fornecedores/prestadores visando igual
oportunidade de negociação.
9.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor/prestador, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a
Administração Municipal, através do Órgão Gerenciador, poderá:
a) liberar o fornecedor/prestador do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidade, se confirmado a veracidade dos motivos
e comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação
ocorrer antes do pedido de fornecimento/prestação de serviço;
b) convocar os demais fornecedores/prestadores visando igual
oportunidade de negociação.
9.5 Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador
deverá proceder à suspensão do item da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.
9.6 Os preços registrados poderão ser revistos nos termos e prazo
fixado pelo órgão da Administração Publica responsável pela
condução do conjunto de procedimentos do certame para registro
de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele
decorrente, nos termos art. 17 do Decreto Municipal nº
15.499/2013.
9.7 A revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão
dos preços dos contratos decorrentes de respectiva licitação, a
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qual dependerá de requerimento formal do CONTRATADO e de
comprovação do impacto que gerou o eventual desequilíbrio
econômico-financeiro.
9.8 Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se
apresentem superiores aos de mercado.
9.9 A revisão do preço somente será deferida após cumprir todos
os requisitos previstos no Item 29 deste edital, e terá validade a
partir da data de publicação da deliberação no Diário Oficial do
Município.
10. Cláusula Décima - Fiscalização do Contrato e Recebimento
do Objeto
10.1 Competirá ao Órgão Solicitante do Registro de Preços
proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da
fiscalização do CONTRATANTE não eximirá à CONTRATADA de
total responsabilidade na execução do contrato.
10.1.1 Competirá ao CONTRATANTE do Registro de Preços,
através da Unidade Requisitante e do Órgão Gerenciador:
a) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução
do contrato, determinando as providências necessárias à correção
das falhas ou defeitos observados;
b) Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de
controle, acompanhamento e avaliação financeira de contratos e
convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam
acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual;
c) Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a
regularidade da execução do contrato;
d) Promover, com a presença da CONTRATADA, a verificação da
execução já realizada, emitindo a competente habilitação para o
recebimento de pagamentos;
e) Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle,
acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios;
f) Fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações
trabalhistas e previdenciárias;
g) Ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de
empregados da CONTRATADA, cuja permanência seja
inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação

fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da CONTRATADA,
quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias,
bem como qualquer outra que tal fato imponha;
h) Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de
documentos relacionados com a execução do contrato.
10.2 Nos casos de aquisição de equipamentos ou prestação de
serviços de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo
circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.
10.3 O contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer
proposição de fornecimento/prestação de serviço em desacordo
com as especificações do objeto da licitação.
10.4 O fornecedor/prestador se comprometerá a atender com
presteza às reclamações sobre a qualidade e pontualidade do
fornecimento, providenciando sua imediata correção, sem ônus
para o Município de Vitória da Conquista.
10.5 Em caso de divergência entre a Nota de Empenho e a Nota
Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues, o
Fornecedor/Prestador será notificado para retirá-los imediatamente
providenciando eventuais retificações que prezem pela perfeita
execução do objeto licitado.
11. Cláusula Décima Primeira - Das Penalidades
11.1 O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
a) Descumprir as condições da respectiva Ata de Registro de
Preços com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s);
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento
equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;
c) Não retirar a respectiva da respectiva Ata de Registro de Preços
com efeito de Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação
de Serviço(s) ou documento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este
se tornar superior àqueles praticados no mercado.
11.2 A inexecução contratual, da Ata de Registro de Preços com
efeito de Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de
Serviço(s), inclusive por atraso injustificado, sujeitará o
CONTRATADO à multa de mora, que será graduada de acordo
com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites
máximos:
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a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do
adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-
se a efetuar o reforço da caução, conforme o caso, dentro de 10
(dez) dias contados da data de sua convocação;
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não
realizado;
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia subsequente
ao trigésimo.
11.2.1 A multa a que se refere este item não impede que a
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as
demais sanções previstas na legislação vigente.
11.2.2 A multa, aplicada após regular processo administrativo,
será descontada da garantia do contratado faltoso.
11.2.3 Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além
da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença,
que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada administrativa e
judicialmente.
11.2.4 Não tendo sido prestada garantia, à Administração se
reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à
CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta.
11.2.5 As multas previstas neste item não têm caráter
compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
12. Cláusula Décima Segunda - Da Rescisão
12.1 Os preços registrados poderão ser suspensos
temporariamente ou cancelados pela Administração, nas seguintes
hipóteses:
a) quando se tornarem superiores aos praticados no mercado;
b) por razões de interesse público, devidamente fundamentado.
12.2 A comunicação do cancelamento do preço registrado do
fornecedor ou prestador de serviços, nas hipóteses previstas nesta
cláusula será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos
autos que deram origem ao Registro de Preços.
12.3 Antes da suspensão ou cancelamento, a Administração
poderá proceder à negociação com o fornecedor ou prestador de

serviços, visando à revisão para a redução do preço registrado a
fim de compatibilizá-lo com os praticados no mercado.
12.3.1 No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do
fornecedor ou prestador de serviço, a comunicação será feita
mediante publicação no link abaixo citado, considerando
cancelado o preço registrado a partir da data da publicação;

http://www.doem.org.br/ba/vitoriadaconquista
12.4 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do preço
registrado, mediante justificativa escrita, por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração, que
comprove a impossibilidade temporária ou definitiva de cumprir as
exigências deste instrumento convocatório.
13. Cláusula Décima Terceira – Vinculação ao Edital de
Licitação
13.1 Integra a presente Ata de Registro de Preços com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s),
como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo do
presente documento, bem como, do respectivo Edital e seus
anexos.
14. Cláusula Décima Quarta - Foro
As partes elegem o Foro da Cidade de Vitória da Conquista,
Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente compromisso outrora firmado.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente
Registro de preço com Compromisso Fornecimento/Prestação de
Serviço(s) em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das
testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Vitória da Conquista - BA, 30 de maio de 2016
______________________________________

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
______________________________________

ALTIS IMPORT COMERCIAL EIRELI-ME

TESTEMUNHAS:
_______________________________

________________________________
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__D812A42165__

Modalidade de
Licitação:
Pregão
Eletrônico
SRP

Número:
034/2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº077/2016 1ª PUBLICAÇÃO
TRIMESTRAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE

SERVIÇO(S)

1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

Ata de Registro de Preços nº077/2016
Processo Administrativo nº. 997/ 2016
Interessado: Secretaria Municipal de Administração/SMED

Aos 20 dias do mês de maio do ano de 2016, na cidade de Vitória
da Conquista, Estado da Bahia, data de homologação do processo
licitatório supracitado, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
– PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA,
pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça
Joaquim Correia nº 55, Centro – CEP 45.000-907, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 14.239.578/0001-00, neste ato devidamente
representado pelo Exmº. Sr. Prefeito Municipal,  GUILHERME
MENEZES DE ANDRADE, brasileiro, casado, médico, residente e
domiciliado à Rua I, Quadra I, casa nº 24,Morada do Bem Querer,
Bairro Candeias, Vitória da Conquista – BA , portador do RG nº
586.105-53SSP/BA e CPF nº 263.733.517-34, doravante
denominado CONTRATANTE e a empresa LANDUALDO
FERNANDES OLIVEIRA, sediada à R. Santo Antonio,71,Centro,
CEP 45.260-000, Poções - BA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
16.492.097/0001-37, Inscrição Estadual nº 102.773.794 ME,

doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada
pelo(a) Sr(ª) Landualdo Fernandes Oliveira, brasileiro(a), casado(a),
Empresário, residente, R. Santo Antônio, 71, Centro, CEP: 45.260-
000, Poções-Ba, portador(a) do RG nº 0807308099- SSP/BA e CPF
nº 995.816.395-00, acordam proceder e obriga-se ao quanto segue
relativo ELABORAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
CONTRATAÇÃO FUTURA DE PESSOA JURÍDICA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
CAPINAGEM E SERVIÇOS GERAIS A SEREM REALIZADOS
NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL
LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA E NA
SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
VITÓRIA DA CONQUISTA-SMED,  nos termos do Decreto
Municipal nº. 15.499/2013 e do Edital do Pregão Eletrônico SRP
nº. 034/2016 em epígrafe, parte integrante do presente instrumento
independente de transcrição, nas condições abaixo:
1. Cláusula Primeira – Objeto
1.1 O Objeto desta Ata-Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviços é o Registro dos Preços
ofertados pelo PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR DE
SERVIÇOS para todos os itens que seguem mencionados abaixo,
que foram devidamente quantificados e especificados na proposta
apresentada em 28 de abril de 2016, originária da licitação Pregão
Eletrônico SRP nº 034/2016, e conforme ANEXO deste Edital que
consiste no resumo final da licitação confirmado na respectiva ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS:
LOTES (01 E 02) - LIMPEZA GERAL (INTERNA E EXTERNA) DE
CAPINAGEM

Lote
Nº.

Item
n.º

Aquis
ição
ou
Contr
ataçã
o de
(desc
rição)
:

Q.
LICIT
ADA

U.F.
Q.

Solici
tada

Valor
Unitár
io R$

Valor
Total

R$
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1 1.1

Limpe
za
geral
(intern
a e
extern
a),
capina
gem,
execu
ção
de
hortas
,
cerca
de
arame
,
retirad
a de
entulh
os,
chapa
,
podas
de
árvore
s,
event
os,
auxilia
r de
pedrei
ro,
encan
ador,
eletrici
sta e
ou
pintor

20000 Horas R$
15,55

R$
311.0
00,00

e
serviç
os
gerais
, na
ZONA
RURA
L.
Obs:
com
toda
respo
nsabili
dade
de
víncul
o
empre
gatíci
o da
empre
sa
contra
tante.Valor total do Lote

01 R$ 311.000,00

Limpe
za
geral
(intern
a e
extern
a),
capina
gem,
execu
ção
de
hortas
,
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2 2.1

cerca
de
arame
,
retirad
a de
entulh
os,
chapa
,
podas
de
árvore
s,
event
os,
auxilia
r de
pedrei
ro,
encan
ador,
eletrici
sta e
ou
pintor
e
serviç
os
gerais
, na
ZONA
URBA
NA.
Obs:
com
toda
respo
nsabili
dade

20000 Horas R$
15,19

R$
303.8
00,00

de
víncul
o
empre
gatíci
o da
empre
sa
contra
tante.

Valor total do Lote 02 R$ 303.800,00
Valor Total da Planilha =====> R$614.800,00

1.2 Os preços do PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR
DE SERVIÇOS, relacionados aos moldes deste Edital, ficam
registrados para fins de cumprimento deste instrumento e dos
Contratos que venham a ser firmados entre o PROMITENTE e o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, através da Secretaria
Municipal de Administração/SEMAD.
1.3 A existência de preços registrados não obriga a Administração
Pública Municipal a firmar as contratações que deles poderão
advir, ficando facultada a utilização de outras licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade
de condições.
1.4 Fica o PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR DE
SERVIÇOS obrigado a aceitar, quando solicitado pela
Administração, nas mesmas condições e dentro do prazo
contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer
nas compras, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo
celebrado entre as partes, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 65 da
Lei nº 8.666/93.
1.5 É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a
associação da contratada com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão,
cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o
CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela
com terceiros.
1.6 Durante o prazo de validade, as propostas selecionadas no
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registro de preços ficarão à disposição da ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, para que efetue as contratações nas oportunidades e
quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido.
1.7 Para as compras com entrega imediata e integral dos bens
adquiridos, será emitida somente a nota de empenho de despesa
em substituição ao termo de contrato, conforme faculta art. 62 § 4º
da lei 8666/93, tendo este instrumento validade para fornecimento
dos itens relacionados na tabela acima.
2. Cláusula Segunda – Da Adesão à Ata de Registro de Preços
2.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública
que não tenha participado do certame licitatório, mediante
anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada
a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as
regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto
Municipal nº 15.499/2013.
2.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de
Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o
órgão gerenciador e órgãos participantes.
2.3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este
item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento
dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador
e órgãos participantes.
2.4 As adesões à Ata de Registro de Preços são limitadas, na
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independentemente do número de órgãos não
participantes que eventualmente aderirem.
2.5 Ao órgão não participante que aderir à Ata compete os atos
relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a
ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências
ao órgão gerenciador.
2.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não
participante deverá efetivar a contratação solicitada em até

noventa dias, observado o prazo do de validade da Ata de
Registro de Preços.
3. Cláusula Terceira – Dotação Orçamentária
3.1 As despesas decorrentes da execução da presente licitação
correrão pelos Projetos/Atividades e Elementos de Despesa
referenciados em edital ou àqueles informados pela unidade
requisitante da licitação à época da contratação, devidamente
ajustados nas dotações do exercício subsequente.
4. Cláusula Quarta – Preço e Condições de Pagamento
4.1 O valor da presente Ata-Termo de Compromisso é o valor
ofertado pelo PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR para
o(s) lote(s) 01 e 02 resultantes do resultado da licitação e
constante(s) da proposta apresentada no Pregão Eletrônico SRP
n º 034/2016, que faz parte integrante deste instrumento,
independentemente de transcrição, perfazendo o valor total
estimado de R$614.800,00 (Seiscentos e quatorze mil e oitocentos
reais), inclusos todos os custo e despesas decorrentes de
transporte CIF/Vitória da Conquista, seguros, tributos,
contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos e todos os custos
de qualquer natureza necessários à perfeita execução do objeto
licitado.
4.2 O pagamento será realizado em até 30 dias após o
recebimento e emissão da Nota Fiscal, através de crédito em
conta corrente junto ao banco e agência bancária informados pelo
PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR em sua respectiva
proposta de preços, após o recebimento definitivo dos materiais e
ou serviços atestados pela Unidade Requisitante da licitação, que
procederá conferência dos serviços, materiais e quantidades
recebidas com respectiva Nota Fiscal, nos termos da legislação
vigente.
4.3 Na necessidade de atualização monetária decorrente de
atraso nos pagamentos realizados pela Administração Pública, a
mora será calculada considerando a data do vencimento da Nota
Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a
variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
4.4 Na ocorrência de necessidade de providências
complementares por parte da contratada o decurso do prazo de
pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir
da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será
devida atualização financeira.
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4.5 O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá ser
apresentado pelo PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR,
através de Nota Fiscal, no mínimo de duas vias, com os requisitos
da lei vigente, dentro dos prazos estabelecidos na sua proposta,
após assinatura do contrato ou outros instrumentos hábeis, nas
formas previstas na legislação vigente.
4.6 A entrega do material, por parte do PROMITENTE
FORNECEDOR/PRESTADOR contratado, para a Secretaria
Municipal requisitante da licitação, NÃO PODERÁ ESTAR
VINCULADA A DÉBITOS DE OUTRAS UNIDADES, porventura
existentes, sob pena de sanções previstas em lei.
5. Cláusula Quinta – Validade
5.1 Esta Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) terá validade de 12 (doze)
meses, a contar da data de assinatura, conforme Inciso III § 3º do
art. 15 da Lei nº 8.666/93, podendo, a critério da Administração
Pública Municipal, serem celebrados tantos contratos quantos
necessários, para atendimento à UNIDADE REQUISITANTE,
unidade requisitante do presente processo licitatório.
6. Cláusula Sexta – Obrigações do Promitente Fornecedor
6.1 Cumprir a presente Ata com efeito de Termo de Compromisso
de Fornecimento/Prestação de Serviço(s) conforme disposições
nele constantes, sem prejuízo da cobrança da multa
correspondente ao período total do atraso, respeitado o disposto
na cláusula quarta, bem como na legislação vigente.
6.2 Cumprir, integralmente todas as cláusulas constantes dos
contratos por ventura firmados, sob pena de cancelamento da
presente Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s).
6.3 Entregar o material ou prestar o serviço no endereço
mencionado no subitem 1.1 da Parte B- Disposições
Específicas Deste Certame, ou no local previamente definido, no
prazo estipulado no subitem 1.3 da Parte B – Disposições
Específicas Deste Certame, após do recebimento da(s) Ordem(s)
de Compra(s)/Serviço(s)- (Pedido(s) emitida pelo órgão da
Administração Pública responsável pelo gerenciamento da Ata de
Registro de Preços (Gerência de Compras), nos termos do
Decreto Municipal nº 15.499/2013.
6.4 Manter durante todo o prazo de validade do Registro de
Preços todas as condições de habilitação exigidas na licitação em

referência, como condição para celebração do contrato ou
instrumento equivalente.
6.5 Apresentar-se junto à Administração Municipal quando
convocado, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados
da data do recebimento da convocação, durante o período de
vigência desta Ata de Registro de Preços, para assinatura do
contrato de fornecimento, nos termos e cláusulas previstas neste
edital.
6.6 Corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas,
os materiais ou serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou
desconformidades no total ou em parte com o objeto desta
licitação.
6.7 Acompanhar a confecção da Ata com efeito de Termo de
Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviços e do
Contrato de Fornecimento/Prestação de Serviços ou documento
equivalente, com vistas a realizar a retirada de tais documentos
junto à Administração Municipal para assinatura e devolução junto
ao Órgão Gerenciador (Gerência de Compras), situado no
endereço da Gerência de Compras- Praça Joaquim Correia, nº 55,
Centro, CEP 45.000-907 – Vitória da Conquista, BA. Fone/fax:
(34248925)
6.8 O licitante fica obrigado a manter válidos todos os documentos
relativos à regularidade de Cadastramento, no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAD, durante todo
o procedimento licitatório, bem como durante o período de
fornecimento, recebimento do pagamento e execução dos
compromissos assumidos.
7. Cláusula Sétima – Da Contratação
7.1 O fornecedor/prestador poderá ser convocado a qualquer
momento, durante o período de vigência deste Registro de Preços,
para assinatura do contrato, que deverá fazê-lo no prazo máximo
de até 05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento da
convocação via comunicação expressa.
7.2 O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA ESTADO DA
BAHIA, observados os critérios e condições estabelecidas neste
edital, poderá contratar, concomitantemente, com dois ou mais
fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se
a capacidade de fornecimento do bem ou serviço do licitante e
obedecida à ordem de classificação das respectivas propostas.
7.3 Na hipótese de o fornecedor convocado não assinar o
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Contrato ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da data do recebimento da convocação, a
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá chamar os demais
licitantes que tenham os seus preços registrados, obedecendo à
ordem de classificação, propondo a contratação do fornecimento
dos materiais ou dos serviços registrados, pelos preços
apresentado pelo primeiro colocado.
7.4 Na hipótese de os demais licitantes não aceitarem a
contratação pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, a
Administração poderá realizar nova licitação, perdendo o
participante desta Ata de Registro, a critério da administração, o
direito de preferência.
7.5 A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente deverá
ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatário
com poderes expressos.
7.6 Os contratos decorrentes deste Registro de Preços terão sua
vigência conforme as disposições contidas no Edital e nos
respectivos contratos, obedecido ao disposto no art. 57 da Lei no

8.666/93.
7.7 A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais registradas, acréscimos que se fizerem no objeto, de
até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada
lote/produto registrado.
8. Cláusula Oitava – Forma de Fornecimento, Entrega e
Recebimento dos Materiais.
8.1 O compromisso de fornecimento estará perfeitamente
caracterizado mediante a emissão da Nota de Empenho da
unidade gestora da despesa, com posterior encaminhamento da(s)
Ordem(s) de Compra(s) /Serviço(s) (Pedido(s) aos respectivos
PROMITENTES FORNECEDOR/PRESTADOR de cada lote
licitado.
8.2 Os produtos deverão conter em suas embalagens e unidades
de acondicionamento o número do lote e validade, quando
necessária.
8.3 Os produtos nacionais ou importados deverão ser entregues
contendo rótulos com todas as informações sobre os mesmos em
língua portuguesa, nos termos do art. 31 do Código de Defesa do
Consumidor.
8.4 A Nota Fiscal preferencialmente deverá conter o(s) lote(s) de
fabricação de cada produto a ser entregue.

8.5 A entrega dos produtos deverá ser realizada no endereço
mencionado neste edital ou no local previamente definido, em até
45 (cinco) dias do recebimento da(s) Ordem(s) de
Compra(s)/Serviço(s) - Pedido(s) - emitida pelo órgão da
Administração Pública responsável pelo gerenciamento da Ata de
Registro de Preços (Gerência de Compras), nos termos do
Decreto Municipal nº 15.499/2013.
8.6 Os produtos serão recebidos pela(s) respectiva(s) unidade(s)
requisitante(s) da licitação, descrita(s), no Item 3 – Do
Preâmbulo, deste edital, que procederá a verificação da
conformidade do material com a(s) especificação(ões), no
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do seu recebimento.
Transcorrido tal prazo sem que a Unidade requisitante, através do
órgão responsável, aponte quaisquer desvios, falhas, vícios,
defeitos ou desconformidades no que se refere aos produtos
entregues, será declarado o recebimento definitivo do(s)
produto(s)/serviço(s).
8.7 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a
responsabilidade do PROMITENTE CONTRATADO pela perfeita
execução deste documento de compromisso de fornecimento,
quanto à qualidade, correção e segurança do objeto contratado.
8.8 Correrá por conta do CONTRATADO (A), toda e qualquer
despesa com ensaios, testes, laudos e demais provas exigidas por
normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do objeto deste
instrumento, sempre que necessário.
8.9 O detentor do Registro de Preços é obrigado a corrigir,
remover ou substituir, totalmente às suas expensas, os materiais
em que se verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no
total ou em parte com o objeto desta licitação.
9. Cláusula Nona – Reajustamento e Revisão
9.1 Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações,
obedecidas às disposições previstas na legislação vigente.
9.2 A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada,
em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado.
9.3 Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-
se superior ao praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:
a) convocar o fornecedor/prestador visando à negociação para a
redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
b) convocar os demais fornecedores/prestadores visando igual
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oportunidade de negociação.
9.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor/prestador, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a
Administração Municipal, através do Órgão Gerenciador, poderá:
a) liberar o fornecedor/prestador do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidade, se confirmado a veracidade dos motivos
e comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação
ocorrer antes do pedido de fornecimento/prestação de serviço;
b) convocar os demais fornecedores/prestadores visando igual
oportunidade de negociação.
9.5 Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador
deverá proceder à suspensão do item da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.
9.6 Os preços registrados poderão ser revistos nos termos e prazo
fixado pelo órgão da Administração Publica responsável pela
condução do conjunto de procedimentos do certame para registro
de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele
decorrente, nos termos art. 17 do Decreto Municipal nº
15.499/2013.
9.7 A revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão
dos preços dos contratos decorrentes de respectiva licitação, a
qual dependerá de requerimento formal do CONTRATADO e de
comprovação do impacto que gerou o eventual desequilíbrio
econômico-financeiro.
9.8 Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se
apresentem superiores aos de mercado.
9.9 A revisão do preço somente será deferida após cumprir todos
os requisitos previstos no Item 18 – Disposições Gerais, deste
edital, e terá validade a partir da data de publicação da deliberação
no Diário Oficial do Município.
10. Cláusula Décima - Fiscalização do Contrato e Recebimento
do Objeto
10.1 Competirá ao Órgão Solicitante do Registro de Preços
proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da
fiscalização do CONTRATANTE não eximirá à CONTRATADA de
total responsabilidade na execução do contrato.
10.1.1 Competirá ao CONTRATANTE do Registro de Preços,

através da Unidade Requisitante e do Órgão Gerenciador:
a) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução
do contrato, determinando as providências necessárias à correção
das falhas ou defeitos observados;
b) Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de
controle, acompanhamento e avaliação financeira de contratos e
convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam
acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual;
c) Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a
regularidade da execução do contrato;
d) Promover, com a presença da CONTRATADA, a verificação da
execução já realizada, emitindo a competente habilitação para o
recebimento de pagamentos;
e) Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle,
acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios;
f) Fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações
trabalhistas e previdenciárias;
g) Ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de
empregados da CONTRATADA, cuja permanência seja
inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação
fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da CONTRATADA,
quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias,
bem como qualquer outra que tal fato imponha;
h) Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de
documentos relacionados com a execução do contrato.
10.2 Nos casos de aquisição de equipamentos ou prestação de
serviços de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo
circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.
10.3 O contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer
proposição de fornecimento/prestação de serviço em desacordo
com as especificações do objeto da licitação.
10.4 O fornecedor/prestador se comprometerá a atender com
presteza às reclamações sobre a qualidade e pontualidade do
fornecimento, providenciando sua imediata correção, sem ônus
para o Município de Vitória da Conquista.
10.5 Em caso de divergência entre a Nota de Empenho e a Nota
Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues, o
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Fornecedor/Prestador será notificado para retirá-los imediatamente
providenciando eventuais retificações que prezem pela perfeita
execução do objeto licitado.
11. Cláusula Décima Primeira - Das Penalidades
11.1 O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
a) Descumprir as condições da respectiva Ata de Registro de
Preços com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s);
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento
equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;
c) Não retirar a respectiva da respectiva Ata de Registro de Preços
com efeito de Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação
de Serviço(s) ou documento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este
se tornar superior àqueles praticados no mercado.
11.2 A inexecução contratual, da Ata de Registro de Preços com
efeito de Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de
Serviço(s), inclusive por atraso injustificado, sujeitará o
CONTRATADO à multa de mora, que será graduada de acordo
com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites
máximos:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do
adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-
se a efetuar o reforço da caução, conforme o caso, dentro de 10
(dez) dias contados da data de sua convocação;
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não
realizado;
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia subsequente
ao trigésimo.
11.2.1 A multa a que se refere este item não impede que a
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as
demais sanções previstas na legislação vigente.
11.2.2 A multa, aplicada após regular processo administrativo,
será descontada da garantia do contratado faltoso.
11.2.3 Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além

da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença,
que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada administrativa e
judicialmente.
11.2.4 Não tendo sido prestada garantia, à Administração se
reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à
CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta.
11.2.5 As multas previstas neste item não têm caráter
compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
12. Cláusula Décima Segunda - Da Rescisão
12.1 Os preços registrados poderão ser suspensos
temporariamente ou cancelados pela Administração, nas seguintes
hipóteses:
a) quando se tornarem superiores aos praticados no mercado;
b) por razões de interesse público, devidamente fundamentado.
12.2 A comunicação do cancelamento do preço registrado do
fornecedor ou prestador de serviços, nas hipóteses previstas nesta
cláusula será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos
autos que deram origem ao Registro de Preços.
12.3 Antes da suspensão ou cancelamento, a Administração
poderá proceder à negociação com o fornecedor ou prestador de
serviços, visando à revisão para a redução do preço registrado a
fim de compatibilizá-lo com os praticados no mercado.
12.3.1 No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do
fornecedor ou prestador de serviço, a comunicação será feita
mediante publicação no link abaixo citado, considerando
cancelado o preço registrado a partir da data da publicação;

http://www.doem.org.br/ba/vitoriadaconquista
12.4 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do preço
registrado, mediante justificativa escrita, por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração, que
comprove a impossibilidade temporária ou definitiva de cumprir as
exigências deste instrumento convocatório.
13. Cláusula Décima Terceira – Vinculação ao Edital de
Licitação
13.1 Integra a presente Ata de Registro de Preços com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s),
como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
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Modalidade de
Licitação:
Pregão
Eletrônico
SRP

Número:
010/2016

estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo do
presente documento, bem como, do respectivo Edital e seus
anexos.
14. Cláusula Décima Quarta - Foro
As partes elegem o Foro da Cidade de Vitória da Conquista,
Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente compromisso outrora firmado.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente
Registro de preço com Compromisso Fornecimento/Prestação de
Serviço(s) em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das
testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Vitória da Conquista - BA, 31 de maio de 2016
____________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA BA
______________________________________

LANDUALDO FERNANDES OLIVEIRA

TESTEMUNHAS:
______________________________ 

__________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 079/2016 1ª PUBLICAÇÃO
TRIMESTRAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO(S)

1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

Ata de Registro de Preços nº. 079/2016
Processo Administrativo nº .250.326/2015
Interessado: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana -
SEINFRA

Aos 23 dias do mês de maio do ano de 2015, data de homologação
do referido processo licitatório, na cidade de Vitória da Conquista,
Estado da Bahia, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA –
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, pessoa
jurídica de direito público interno, com sede à Praça Joaquim
Correia nº 55, Centro – CEP 45.000-907, inscrito no CNPJ/MF sob
o nº 14.239.578/0001-00, neste ato devidamente representado pelo
Exmº. Sr. Prefeito Municipal, Guilherme Menezes de Andrade,
brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado à Rua I, Quadra
I, casa nº 24, Morada do Bem Querer, Bairro Candeias, Vitória da
Conquista – BA, portador do RG nº 586.105-53SSP/BA e CPF nº
263.733.517-34, doravante denominado CONTRATANTE e a
empresa LOPES E LOPES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP
sediada Av. Presidente Dutra,2533, CEP 45.000-010, Vitória da
Conquista-Ba, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.888.715/0001-34 ,
Inscrição Estadual nº 074.284.586, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr(ª) Giovani
Compodonio Lopes, brasileiro(a), Solteiro(a), Sócio Administrador,
residente e domiciliado à Av. Presidente Dutra,2533, CEP 45.000-
010, Vitória da Conquista-Ba, portador(a) do RG nº 11.410.136-14
SSP/BA e CPF nº 010.932.555-95, acordam proceder e obriga-se
ao quanto segue relativo ELABORAÇÃO DE REGISTRO DE
PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA
JURÍDICA COM VISTAS A FORNECIMENTO DE LÂMINAS,
UNHAS, DENTES E BASE PARA ESCARIFICADOR PARA
ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA FROTA DE MÁQUINAS
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA.
ATA COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA
ASSINATURA, COM RECURSOS PROVENIENTES DO
TESOURO MUNICIPAL, nos termos do Decreto Municipal nº.
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15.499/2013 e do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº. 010/2016
em epígrafe, parte integrante do presente instrumento
independente de transcrição, nas condições abaixo:
1. Cláusula Primeira – Objeto
1.1 O Objeto desta Ata-Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviços é o Registro dos Preços
ofertados pelo PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR DE
SERVIÇOS para todos os itens que seguem mencionados abaixo,
que foram devidamente quantificados e especificados na proposta
apresentada em 14 de Abril de 2016, originária da licitação
Pregão Eletrônico SRP nº 010/2016, e conforme ANEXO deste
Edital que consiste no resumo final da licitação confirmado na
respectiva ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
LOTE 02 - UNHA, BASE E DENTE

Lote
Nº. Item

Aquis
ição
ou

Contr
ataçã
o de
(desc
rição)

:

Marca
/

Refer
ência

Quant
idade

Apres
ent.

Quant
idade
solicit

ada

Valor
Unitár

io
Valor
Total

2.1

UNHA
DO
ESCA
RIFIC
ADOR
PARA
MOT
ONIV
ELAD
ORA
NEW
HOLL
AND
RG
170 B,
REF.

METI
SA 1500 UND R$

23,01
R$

34.51
5,00

75251
673.

2.2

UNHA
DO
ESCA
RIFIC
ADOR
PARA
MOT
ONIV
ELAD
ORA
CATE
RPILL
AR
120K,
REF.
1U320
2.

METI
SA 200 UND R$

23,99
R$

4.798,
00

2.3

UNHA
DO
ESCA
RIFIC
ADOR
PARA
MOT
ONIV
ELAD
ORA
CASE
845 B,
REF.
75251
673.

METI
SA 200 UND R$

26,86
R$

5.372,
00

UNHA
DO
ESCA
RIFIC
ADOR
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2

2.4

PARA
TRAT
OR
CATE
RPILL
AR
D5E,
REF.
4T910
8.

METI
SA 100 UND

R$
103,5

7

R$
10.35
7,00

2.5

UNHA
C/
PINO
E
TRAV
A
PARA
ESCA
VADE
IRA
HIDR
ÁULIC
A
NEW
HOLL
AND
LC
215 E,
REF.
72205
063

METI
SA 200 UND

R$
118,9

2

R$
23.78
4,00

2.6

UNHA
DA
RETR
OESC
AVAD
EIRA
JCB,

METI
SA 150 UND R$

59,45
R$

8.917,
50

REF.5
31032
09

2.7

BASE
DO
ESCA
RIFIC
ADOR
PARA
MOT
ONIV
ELAD
ORA
CASE
845 B,
REF.7
52502
26

IMP 100 UND
R$

103,3
8

R$
10.33
8,00

2.8

BASE
DO
ESCA
RIFIC
ADOR
PARA
MOT
ONIV
ELAD
ORA
CATE
RPILL
AR
120 K,
REF.8
J5299
.

IMP 100 UND
R$

127,5
4

R$
12.75
4,00

BASE
DO
ESCA
RIFIC
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2.9

ADOR
PARA
MOT
ONIV
ELAD
ORA
NEW
HOLL
AND
REF.7
52516
76

IMP 300 UND
R$

107,4
0

R$
32.22
0,00

2.10

DENT
E DO
ESCA
RIFIC
ADOR
PARA
TRAT
OR
DE
ESTEI
RA
KOMA
TSU
D51
REF.1
31783
1190

METI
SA 100 UND

R$
125,6

2

R$
12.56
2,00

2.11

DENT
E P/
PÁ
CARR
EGAD
EIRA
CATE
RPILL
AR
930 E,

CAT 800 UND
R$

138,0
9

R$
110.4
72,00

REF.8
J4391
.

Valor Total do Lote 2 R$
266.089,50

Valor Total Planilha =====>
R$

266.089,50
1.2 Os preços do PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR
DE SERVIÇOS, relacionados aos moldes deste Edital, ficam
registrados para fins de cumprimento deste instrumento e dos
Contratos que venham a ser firmados entre o PROMITENTE e o
MUNICÌPIO DE VITÒRIA DA CONQUISTA, através da Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA.
1.3 A existência de preços registrados não obriga a Administração
Pública Municipal a firmar as contratações que deles poderão
advir, ficando facultado a utilização de outras licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade
de condições.
1.4 Fica o PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR DE
SERVIÇOS obrigado a aceitar, quando solicitado pela
Administração, nas mesmas condições e dentro do prazo
contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer
nas compras, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo
celebrado entre as partes, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 65 da
Lei nº 8.666/93.
1.5 É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a
associação da contratada com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão,
cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o
CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela
com terceiros.
1.6 Durante o prazo de validade, as propostas selecionadas no
registro de preços ficarão à disposição da ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, para que efetue as contratações nas oportunidades e
quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido.
1.7 Para as compras com entrega imediata e integral dos bens
adquiridos, será emitida somente a nota de empenho de despesa
em substituição ao termo de contrato, conforme faculta art. 62 § 4º
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da lei 8666/93, tendo este instrumento validade para fornecimento
dos itens relacionados na tabela acima.

2. Cláusula Segunda – Da Adesão à Ata de Registro de
Preços

2.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública
que não tenha participado do certame licitatório, mediante
anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada
a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as
regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto
Municipal nº 15.499/2013.
2.2 Caberá ao fornecedor beneficiário desta Ata de Registro de
Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o
órgão gerenciador e órgãos participantes.
2.3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este
item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento
dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador
e órgãos participantes.
3. Cláusula Terceira – Dotação Orçamentária
3.1 As despesas decorrentes da execução da presente licitação
correrão pelos Projetos/Atividades e Elementos de Despesa
referenciados em edital ou àqueles informados pela unidade
requisitante da licitação à época da contratação, devidamente
ajustados nas dotações do exercício subsequente.
4. Cláusula Quarta – Preço e Condições de Pagamento
4.1 O valor da presente Ata-Termo de Compromisso é o valor
ofertado pelo PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR para
o(s) lote(s) 02 resultantes do resultado da licitação e constante(s)
da proposta apresentada no Pregão Eletrônico SRP nº 010/2016,
que faz parte integrante deste instrumento, independentemente de
transcrição, perfazendo o valor total estimado de R$ 266.089,50
(Duzentos e sessenta e seis mil e oitenta e nove reais e cinquenta
centavos), inclusos todos os custo e despesas decorrentes de
transporte CIF/Vitória da Conquista, seguros, tributos,
contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos e todos os custos
de qualquer natureza necessários à perfeita execução do objeto

licitado.
4.2 O pagamento será realizado em até 30 dias após o
recebimento e emissão da Nota Fiscal, através de crédito em
conta corrente junto ao banco e agência bancária informados pelo
PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR em sua respectiva
proposta de preços, após o recebimento definitivo dos materiais e
ou serviços atestados pela Unidade Requisitante da licitação, que
procederá conferência dos serviços, materiais e quantidades
recebidascom respectiva Nota Fiscal, nos termos da legislação
vigente.
4.3 Na necessidade de atualização monetária decorrente de
atraso nos pagamentos realizados pela Administração Pública, a
mora será calculada considerando a data do vencimento da Nota
Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a
variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
4.4 Na ocorrência de necessidade de providências
complementares por parte da contratada o decurso do prazo de
pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir
da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será
devida atualização financeira.
4.5 O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá ser
apresentado pelo PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR,
através de Nota Fiscal, no mínimo de duas vias, com os requisitos
da lei vigente, dentro dos prazos estabelecidos na sua proposta,
após assinatura do contrato ou outros instrumentos hábeis, nas
formas previstas na legislação vigente.
4.6 A entrega do material, por parte do PROMITENTE
FORNECEDOR contratado, para a Secretaria Municipal
requisitante da licitação, NÃO PODERÁ ESTAR VINCULADA A
DÉBITOS DE OUTRAS UNIDADES, porventura existentes, sob
pena de sanções previstas em lei.
5. Cláusula Quinta – Validade
5.1 Esta Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) terá validade de 12 (doze)
meses, a contar da data de assinatura, conforme Inciso III § 3º do
art. 15 da Lei nº 8.666/93, podendo, a critério da Administração
Pública Municipal, serem celebrados tantos contratos quantos
necessários, para atendimento à UNIDADE REQUISITANTE,
unidade requisitante do presente processo licitatório.
6. Cláusula Sexta – Obrigações do Promitente Fornecedor
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6.1 Cumprir a presente Ata com efeito de Termo de Compromisso
de Fornecimento/Prestação de Serviço(s) conforme disposições
nele constantes, sem prejuízo da cobrança da multa
correspondente ao período total do atraso, respeitado o disposto
na cláusula quarta, bem como na legislação vigente.
6.2 Cumprir, integralmente todas as cláusulas constantes dos
contratos por ventura firmados, sob pena de cancelamento da
presente Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s).
6.3 Entregar o material ou prestar o serviço no endereço
mencionado no Edital (item 9.2) ou no local previamente definido,
após do recebimento da(s) Ordem(s) de Compra(s)/Serviço(s)-
(Pedido(s) emitida por um dos órgãos da Administração Pública,
nos termos do Decreto Municipal nº 15.499/2013.
6.4 Manter durante todo o prazo de validade do Registro de
Preços todas as condições de habilitação exigidas na licitação em
referência, como condição para celebração do contrato ou
instrumento equivalente.
6.5 Apresentar-se junto à Administração Municipal quando
convocado, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados
da data do recebimento da convocação, durante o período de
vigência desta Ata de Registro de Preços, para assinatura do
contrato de fornecimento, nos termos e cláusulas previstas neste
edital.
6.6 Corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas,
os materiais ou serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou
desconformidades no total ou em parte com o objeto desta
licitação.
6.7 Acompanhar a confecção da Ata com efeito de Termo de
Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviços e do
Contrato de Fornecimento/Prestação de Serviços ou
documento equivalente, com vistas a realizar a retirada de tais
documentos junto à Administração Municipal para assinatura
e devolução junto ao Órgão Gerenciador (Gerência de
Compras), situado no endereço interino mencionado,
conforme segue:
Gerência de Compras- Praça Joaquim Correia, 55, Centro,
CEP 45.000-907 – Vitória da Conquista, BA. Fone/fax: (77) 3424
8518 e 3424 8516
6.8 O licitante fica obrigado a manter válidos todos os documentos

relativos à regularidade de Cadastramento, no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAD, durante todo
o procedimento licitatório, bem como durante o período de
fornecimento, recebimento do pagamento e execução dos
compromissos assumidos.
7. Cláusula Sétima – Da Contratação
7.1 O fornecedor/prestador poderá ser convocado a qualquer
momento, durante o período de vigência deste Registro de Preços,
para assinatura do contrato, que deverá fazê-lo no prazo máximo
de até 05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento da
convocação via comunicação expressa.
7.2 O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA ESTADO DA
BAHIA, observados os critérios e condições estabelecidas neste
edital, poderá contratar, concomitantemente, com dois ou mais
fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se
a capacidade de fornecimento do bem ou serviço do licitante e
obedecida à ordem de classificação das respectivas propostas.
7.3 Na hipótese de o fornecedor convocado não assinar o
Contrato ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da data do recebimento da convocação, a
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá chamar os demais
licitantes que tenham os seus preços registrados, obedecendo à
ordem de classificação, propondo a contratação do fornecimento
dos materiais ou dos serviços registrados, pelos preços
apresentado pelo primeiro colocado.
7.4 Na hipótese de os demais licitantes não aceitarem a
contratação pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, a
Administração poderá realizar nova licitação, perdendo o
participante desta Ata de Registro, a critério da administração, o
direito de preferência.
7.5 A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente deverá
ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatário
com poderes expressos.
7.6 Os contratos decorrentes deste Registro de Preços terão sua
vigência conforme as disposições contidas no Edital e nos
respectivos contratos, obedecido ao disposto no art. 57 da Lei no

8.666/93.
7.7 A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais registradas, acréscimos que se fizerem no objeto, de
até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada
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lote/produto registrado.
8. Cláusula Oitava – Reajustamento e Revisão
8.1 Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações,
obedecidas às disposições previstas na legislação vigente.
8.2 A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada,
em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado.
8.3 Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-
se superior ao praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:
a) convocar o fornecedor/prestador visando à negociação para a
redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
b) convocar os demais fornecedores/prestadores visando igual
oportunidade de negociação.
8.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor/prestador, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a
Administração Municipal, através do Órgão Gerenciador, poderá:
a) liberar o fornecedor/prestador do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidade, se confirmado a veracidade dos motivos
e comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação
ocorrer antes do pedido de fornecimento/prestação de serviço;
b) convocar os demais fornecedores/prestadores visando igual
oportunidade de negociação.
8.5 Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador
deverá proceder à suspensão do item da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.
8.6 Os preços registrados poderão ser revistos nos termos e prazo
fixado pelo órgão da Administração Publica responsável pela
condução do conjunto de procedimentos do certame para registro
de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele
decorrente, nos termos art. 17 do Decreto Municipal nº
15.499/2013.
8.7 A revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão
dos preços dos contratos decorrentes de respectiva licitação, a
qual dependerá de requerimento formal do CONTRATADO e de
comprovação do impacto que gerou o eventual desequilíbrio
econômico-financeiro.
8.8 Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se
apresentem superiores aos de mercado.

8.9 A revisão do preço somente será deferida após cumprir todos
os requisitos previstos no Edital, e terá validade a partir da data de
publicação da deliberação no Diário Oficial do Município.
9. Cláusula Nona - Fiscalização do Contrato e Recebimento do
Objeto
9.1 Competirá ao Órgão Solicitante do Registro de Preços
proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da
fiscalização do CONTRATANTE não eximirá à CONTRATADA de
total responsabilidade na execução do contrato.
9.1.1 Competirá ao CONTRATANTE do Registro de Preços,
através da Unidade Requisitante e do Órgão Gerenciador:
a) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução
do contrato, determinando as providências necessárias à correção
das falhas ou defeitos observados;
b) Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de
controle, acompanhamento e avaliação financeira de contratos e
convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam
acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual;
c) Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a
regularidade da execução do contrato;
d) Promover, com a presença da CONTRATADA, a verificação da
execução já realizada, emitindo a competente habilitação para o
recebimento de pagamentos;
e) Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle,
acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios;
f) Fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações
trabalhistas e previdenciárias;
g) Ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de
empregados da CONTRATADA, cuja permanência seja
inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação
fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da CONTRATADA,
quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias,
bem como qualquer outra que tal fato imponha;
h) Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de
documentos relacionados com a execução do contrato.
9.2 Nos casos de aquisição de equipamentos ou prestação de
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serviços de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo
circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.
9.3 O contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer
proposição de fornecimento/prestação de serviço em desacordo
com as especificações do objeto da licitação.
9.4 O fornecedor/prestador se comprometerá a atender com
presteza às reclamações sobre a qualidade e pontualidade do
fornecimento, providenciando sua imediata correção, sem ônus
para o Município de Vitória da Conquista.
9.5 Em caso de divergência entre a Nota de Empenho e a Nota
Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues, o
Fornecedor/Prestador será notificado para retirá-los imediatamente
providenciando eventuais retificações que prezem pela perfeita
execução do objeto licitado.
10. Cláusula Décima - Das Penalidades
10.1 O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
a) Descumprir as condições da respectiva Ata de Registro de
Preços com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s);
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento
equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;
c) Não retirar a respectiva da respectiva Ata de Registro de Preços
com efeito de Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação
de Serviço(s) ou documento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este
se tornar superior àqueles praticados no mercado.
10.2 A inexecução contratual, da Ata de Registro de Preços com
efeito de Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de
Serviço(s), inclusive por atraso injustificado, sujeitará o
CONTRATADO à multa de mora, que será graduada de acordo
com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites
máximos:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do
adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-
se a efetuar o reforço da caução, conforme o caso, dentro de 10
(dez) dias contados da data de sua convocação;
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de

atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não
realizado;
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia subsequente
ao trigésimo.
10.2.1 A multa a que se refere este item não impede que a
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as
demais sanções previstas na legislação vigente.
10.2.2 A multa, aplicada após regular processo administrativo,
será descontada da garantia do contratado faltoso.
10.2.3 Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além
da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença,
que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada administrativa e
judicialmente.
10.2.4 Não tendo sido prestada garantia, à Administração se
reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à
CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta.
10.2.5 As multas previstas neste item não têm caráter
compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
11. Cláusula Décima Primeira - Da Rescisão
11.1 Os preços registrados poderão ser suspensos
temporariamente ou cancelados pela Administração, nas seguintes
hipóteses:
a) quando se tornarem superiores aos praticados no mercado;
b) por razões de interesse público, devidamente fundamentado.
11.2 A comunicação do cancelamento do preço registrado do
fornecedor ou prestador de serviços, nas hipóteses previstas nesta
cláusula será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos
autos que deram origem ao Registro de Preços.
11.3 Antes da suspensão ou cancelamento, a Administração
poderá proceder à negociação com o fornecedor ou prestador de
serviços, visando à revisão para a redução do preço registrado a
fim de compatibilizá-lo com os praticados no mercado.
11.3.1 No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do
fornecedor ou prestador de serviço, a comunicação será feita
mediante publicação no link abaixo citado, considerando
cancelado o preço registrado a partir da data da publicação;

Vitória da Conquista - Bahia
Ano 9 — Edição 1.705

quarta, 31 de agosto de 2016
Página 146 de 382



http://www.doem.org.br/ba/vitoriadaconquista
11.4 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do preço
registrado, mediante justificativa escrita, por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração, que
comprove a impossibilidade temporária ou definitiva de cumprir as
exigências deste instrumento convocatório.
12. Cláusula Décima Segunda – Vinculação ao Edital de
Licitação
12.1 Integra a presente Ata de Registro de Preços com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s),
como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo do
presente documento, bem como, do respectivo Edital e seus
anexos.
13. Cláusula Décima Terceira - Foro
As partes elegem o Foro da Cidade de Vitória da Conquista,
Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente compromisso outrora firmado.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente
Registro de preço com Compromisso Fornecimento/Prestação de
Serviço(s) em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das
testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Vitória da Conquista - BA, 31 de maio de 2016

______________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

____________________________________________________
LOPES E LOPES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA

TESTEMUNHAS:
_______________________________________ 

CPF:
_____________________________________

CPF:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 85/2016 1ª PUBLICAÇÃO

__D812A42167__

Modalidad
e de
Licitação:
Pregão
Eletrônic
o SRP

Número:
029/2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 85/2016 1ª PUBLICAÇÃO
TRIMESTRAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO(S)

1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

Ata de Registro de Preços nº. 85/2016
Processo Administrativo nº. 255.804/ 2015
Interessado: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SMED

Aos 24 dias do mês de maio do ano de 2016, data de
homologação do referido processo licitatório, na cidade de Vitória
da Conquista, Estado da Bahia, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA
CONQUISTA – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
à Praça Joaquim Correia nº 55, Centro – CEP 45.000-907, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº 14.239.578/0001-00, neste ato devidamente
representado pelo Exmº. Sr. Prefeito Municipal,  GUILHERME
MENEZES DE ANDRADE, brasileiro, casado, médico, residente e
domiciliado à Rua I, Quadra I, casa nº 24,Morada do Bem Querer,
Bairro Candeias, Vitória da Conquista – BA , portador do RG nº
586.105-53SSP/BA e CPF nº 263.733.517-34, doravante
denominado CONTRATANTE e a empresa ALCANTARA
FERNANDES COM. E SERV. LTDA, sediada à R. Oswald de
Andrade, 06,Boa Vista, CEP, 45.026-018,Vitória da Conquista - Ba
, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.552.604/0001-76 , Inscrição
Estadual nº 056.478.695, doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada pelo(a) Sr(ª) Eldisonvandro Alves
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Fernandes, brasileiro(a), Sócio, residente à R. Oswald de Andrade,
06,Boa Vista, CEP, 45.026-018,Vitória da Conquista - Ba,
portador(a) do RG nº 03474440-16- SSP/BA. e CPF nº
579.189.535-68, acordam proceder e obriga-se ao quanto segue
r e l a t i v o ELABORAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS
ELABORAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA
CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S)
ESPECIALIZADA(S) OBJETIVANDO A LOCAÇÃO/FRANQUIA
MENSAL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM
MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (TONER, CILINDRO E
OUTROS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O
PERÍODO CONTRATUAL INCLUINDO PEÇAS DE REPOSIÇÃO
E MÃO DE OBRA TÉCNICA, EXCETO PAPEL, PARA ATENDER
A DEMANDA DOS PROGRAMAS BRASIL ALFABETIZADO,
TOPA, PROJOVEM URBANO\CAMPO, BEM COMO A SEDE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SMED, DE
VITÓRIA DA CONQUISTA, COM RECURSOS PROVENIENTES
DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE
IMPOSTOS – EDUCAÇÃO 25%, TRANSFERÊNCIAS DE
RECURSOS DO FNDE, TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS –
22 EDUCAÇÃO, conforme licitação modalidade Pregão
Eletrônico (SRP) nº 029/2016em epígrafe, parte integrante do
presente instrumento independente de transcrição, nas condições
abaixo:
1. Cláusula Primeira – Objeto
1.1 O Objeto desta Ata-Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviços é o Registro dos Preços
ofertados pelo PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR DE
SERVIÇOS para todos os itens que seguem mencionados abaixo,
que foram devidamente quantificados e especificados na proposta
apresentada em 08 de abril de 2016, originária da licitação Pregão
Eletrônico SRP nº 029/2016, e conforme ANEXO deste Edital que
consiste no resumo final da licitação confirmado na respectiva ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS:

Lote
Nº.01

Item
n.º

Aquis
ição
ou
Contr
ataçã

Q.
LICIT U.F.

Q.
Solici

Valor
Unitár

Valor
Mens

Valor
Total
Anual

o de
(desc
rição)
:

ADA tada io R$ al R$ R$

1.1

Locaç
ão/fra
nquia,
presta
ção
de
serviç
os de
cópia
s com
impre
ssora
com
capac
idade
mínim
a de
6.000
págin
as/mê
s,
com
veloci
dade
mínim
a de
24
ppm
com
tecnol
ogia
digital
, para
interli
gação
em

50 *UN/
ME

R$
137,7

3

R$
6.886,

50

R$
82.63
8,00
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rede
de
micro
comp
utador
es,
para
impre
ssão
direta
mente
no
micro,
reprod
ução
frente
e
verso,
autom
ática.
(Marc
a
XERO
X)
Locaç
ão/fra
nquia,
presta
ção
de
serviç
os de
cópia
s com
impre
ssora
com
capac
idade
mínim

1

1.2

a de
16.00
0
págin
as/mê
s,
com
veloci
dade
mínim
a de
24
ppm
com
tecnol
ogia
digital
, para
interli
gação
em
rede
de
micro
comp
utador
es,
para
impre
ssão
direta
mente
no
micro,
reprod
ução
frente
e
verso,
autom

6 UN/M
E

R$
367,2

5

R$
2.203,

50

R$
26.44
2,00
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ática.
(Marc
a
XERO
X)

1.3

Locaç
ão/fra
nquia,
presta
ção
de
serviç
os de
cópia
s,
para
impre
ssão
em
cores,
com
impre
ssora
com
capac
idade
mínim
a de
6.000
págin
as/mê
s,
com
veloci
dade
mínim
a de
25
ppm
com

6 UN/M
E

R$
137,7

7

R$
826,6

2

R$
9.919,

44

tecnol
ogia
digital
, para
interli
gação
em
rede
de
micro
comp
utador
es,
para
impre
ssão
direta
mente
no
micro,
reprod
ução
frente
e
verso,
autom
ática.
(Marc
a
XERO
X)

Valor total do Lote
01 R$ 118.999,44

1.2 Os preços do PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR
DE SERVIÇOS, relacionados aos moldes deste Edital, ficam
registrados para fins de cumprimento deste instrumento e dos
Contratos que venham a ser firmados entre o PROMITENTE e o
MUNICÌPIO DE VITÒRIA DA CONQUISTA, através da Secretaria
Municipal de Educação/SMED.
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1.3 A existência de preços registrados não obriga a Administração
Pública Municipal a firmar as contratações que deles poderão
advir, ficando facultado a utilização de outras licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade
de condições.
1.4 Fica o PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR DE
SERVIÇOS obrigado a aceitar, quando solicitado pela
Administração, nas mesmas condições e dentro do prazo
contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer
nas compras, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo
celebrado entre as partes, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 65 da
Lei nº 8.666/93.
1.5 É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a
associação da contratada com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão,
cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o
CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela
com terceiros.
1.6 Durante o prazo de validade, as propostas selecionadas no
registro de preços ficarão à disposição da ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, para que efetue as contratações nas oportunidades e
quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido.
1.7 Para as compras com entrega imediata e integral dos bens
adquiridos, será emitida somente a nota de empenho de despesa
em substituição ao termo de contrato, conforme faculta art. 62 § 4º
da lei 8666/93, tendo este instrumento validade para fornecimento
dos itens relacionados na tabela acima.
2. Cláusula Segunda – Da Adesão à Ata de Registro de Preços
2.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública
que não tenha participado do certame licitatório, mediante
anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada
a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as
regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto
Municipal nº 15.499/2013.
2.2 Caberá ao fornecedor beneficiário desta Ata de Registro de
Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o

órgão gerenciador e órgãos participantes.
2.3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este
item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento
dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador
e órgãos participantes.
3. Cláusula Terceira – Dotação Orçamentária
3.1 As despesas decorrentes da execução da presente licitação
correrão pelos Projetos/Atividades e Elementos de Despesa
referenciados em edital ou àqueles informados pela unidade
requisitante da licitação à época da contratação, devidamente
ajustados nas dotações do exercício subsequente.
4. Cláusula Quarta – Preço e Condições de Pagamento
4.1 O valor da presente Ata-Termo de Compromisso é o valor
ofertado pelo PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR para
o(s) lote(s) 01 resultantes do resultado da licitação e constante(s)
da proposta apresentada no Pregão Eletrônico SRP nº029/2016,
que faz parte integrante deste instrumento, independentemente de
transcrição, perfazendo o valor total estimado de R$ 118.999,44
(Cento e Dezoito Mil Novecentos e Noventa e Nove reais e
Quarenta e quatro centavos), fixos, inclusos todos os custo e
despesas decorrentes de transporte CIF/Vitória da Conquista,
seguros, tributos, contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos
e todos os custos de qualquer natureza necessários à perfeita
execução do objeto licitado.
4.2 O pagamento será realizado em até 30 dias após o
recebimento e emissão da Nota Fiscal, através de crédito em
conta corrente junto ao banco e agência bancária informados pelo
PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR em sua respectiva
proposta de preços, após o recebimento definitivo dos materiais e
ou serviços atestados pela Unidade Requisitante da licitação, que
procederá conferência dos serviços, materiais e quantidades
recebidascom respectiva Nota Fiscal, nos termos da legislação
vigente.
4.3 Na necessidade de atualização monetária decorrente de
atraso nos pagamentos realizados pela Administração Pública, a
mora será calculada considerando a data do vencimento da Nota
Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a
variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
4.4 Na ocorrência de necessidade de providências
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complementares por parte da contratada o decurso do prazo de
pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir
da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será
devida atualização financeira.
4.5 O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá ser
apresentado pelo PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR,
através de Nota Fiscal, no mínimo de duas vias, com os requisitos
da lei vigente, dentro dos prazos estabelecidos na sua proposta,
após assinatura do contrato ou outros instrumentos hábeis, nas
formas previstas na legislação vigente.
4.6 A entrega do material, por parte do PROMITENTE
FORNECEDOR contratado, para a Secretaria Municipal
requisitante da licitação, NÃO PODERÁ ESTAR VINCULADA A
DÉBITOS DE OUTRAS UNIDADES, porventura existentes, sob
pena de sanções previstas em lei.
5. Cláusula Quinta – Validade
5.1 Esta Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) terá validade de 12 (doze)
meses, a contar da data de assinatura, conforme Inciso III § 3º do
art. 15 da Lei nº 8.666/93, podendo, a critério da Administração
Pública Municipal, serem celebrados tantos contratos quantos
necessários, para atendimento à UNIDADE REQUISITANTE,
unidade requisitante do presente processo licitatório.
6. Cláusula Sexta – Obrigações do Promitente Fornecedor
6.1 Cumprir a presente Ata com efeito de Termo de Compromisso
de Fornecimento/Prestação de Serviço(s) conforme disposições
nele constantes, sem prejuízo da cobrança da multa
correspondente ao período total do atraso, respeitado o disposto
na cláusula quarta, bem como na legislação vigente.
6.2 Cumprir, integralmente todas as cláusulas constantes dos
contratos por ventura firmados, sob pena de cancelamento da
presente Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s).
6.3 Entregar o material ou prestar o serviço no endereço
mencionado no Edital (subitem 14.1) ou no local previamente
definido, após do recebimento da(s) Ordem(s) de
Compra(s)/Serviço(s)- (Pedido(s) emitida pelo órgão da
Administração Pública responsável pelo gerenciamento da Ata de
Registro de Preços (Gerência de Compras), nos termos do
Decreto Municipal nº 15.499/2013.

6.4 Manter durante todo o prazo de validade do Registro de
Preços todas as condições de habilitação exigidas na licitação em
referência, como condição para celebração do contrato ou
instrumento equivalente.
6.5 Apresentar-se junto à Administração Municipal quando
convocado, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados
da data do recebimento da convocação, durante o período de
vigência desta Ata de Registro de Preços, para assinatura do
contrato de fornecimento, nos termos e cláusulas previstas neste
edital.
6.6 Corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas,
os materiais ou serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou
desconformidades no total ou em parte com o objeto desta
licitação.
6.7 Acompanhar a confecção da Ata com efeito de Termo de
Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviços e do
Contrato de Fornecimento/Prestação de Serviços ou
documento equivalente, com vistas a realizar a retirada de tais
documentos junto à Administração Municipal para assinatura
e devolução junto ao Órgão Gerenciador (Gerência de
Compras), situado no endereço interino mencionado,
conforme segue:
Gerência de Compras- Praça Joaquim Correia, nº 55, Centro,
CEP 45.000-907 – Vitória da Conquista, BA. Fone/fax: (77) 3424
8516/ 3424 8518.
6.8 O licitante fica obrigado a manter válidos todos os
documentos relativos à regularidade de Cadastramento, no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –
SICAD, durante todo o procedimento licitatório, bem como
durante o período de fornecimento, recebimento do
pagamento e execução dos compromissos assumidos.
7. Cláusula Sétima – Da Contratação
7.1 O fornecedor/prestador poderá ser convocado a qualquer
momento, durante o período de vigência deste Registro de Preços,
para assinatura do contrato, que deverá fazê-lo no prazo máximo
de até 05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento da
convocação via comunicação expressa.
7.2 O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA ESTADO DA
BAHIA, observados os critérios e condições estabelecidas neste
edital, poderá contratar, concomitantemente, com dois ou mais
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fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se
a capacidade de fornecimento do bem ou serviço do licitante e
obedecida à ordem de classificação das respectivas propostas.
7.3 Na hipótese de o fornecedor convocado não assinar o
Contrato ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da data do recebimento da convocação, a
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá chamar os demais
licitantes que tenham os seus preços registrados, obedecendo à
ordem de classificação, propondo a contratação do fornecimento
dos materiais ou dos serviços registrados, pelos preços
apresentado pelo primeiro colocado.
7.4 Na hipótese de os demais licitantes não aceitarem a
contratação pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, a
Administração poderá realizar nova licitação, perdendo o
participante desta Ata de Registro, a critério da administração, o
direito de preferência.
7.5 A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente deverá
ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatário
com poderes expressos.
7.6 Os contratos decorrentes deste Registro de Preços terão sua
vigência conforme as disposições contidas no Edital e nos
respectivos contratos, obedecido ao disposto no art. 57 da Lei no

8.666/93.
7.7 A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais registradas, acréscimos que se fizerem no objeto, de
até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada
lote/produto registrado.
8. Cláusula Oitava – Reajustamento e Revisão
8.1 Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações,
obedecidas às disposições previstas na legislação vigente.
8.2 A revisão de preços registrados em Ata  poderá ser realizada,
em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado.
8.3 Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-
se superior ao praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:
a) convocar o fornecedor/prestador visando à negociação para a
redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
b) convocar os demais fornecedores/prestadores visando igual
oportunidade de negociação.
8.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços

registrados e o fornecedor/prestador, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a
Administração Municipal, através do Órgão Gerenciador, poderá:
a) liberar o fornecedor/prestador do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidade, se confirmado a veracidade dos motivos
e comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação
ocorrer antes do pedido de fornecimento/prestação de serviço;
b) convocar os demais fornecedores/prestadores visando igual
oportunidade de negociação.
8.5 Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador
deverá proceder à suspensão do item da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.
8.6 Os preços registrados poderão ser revistos nos termos e prazo
fixado pelo órgão da Administração Publica responsável pela
condução do conjunto de procedimentos do certame para registro
de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele
decorrente, nos termos art. 17 do Decreto Municipal nº
15.499/2013.
8.7 A revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão
dos preços dos contratos decorrentes de respectiva licitação, a
qual dependerá de requerimento formal do CONTRATADO e de
comprovação do impacto que gerou o eventual desequilíbrio
econômico-financeiro.
8.8 Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se
apresentem superiores aos de mercado.
8.9 A revisão do preço somente será deferida após cumprir todos
os requisitos previstos no Edital, e terá validade a partir da data de
publicação da deliberação no Diário Oficial do Município.
9. Cláusula Nona - Fiscalização do Contrato e Recebimento do
Objeto
9.1 Competirá ao Órgão Solicitante do Registro de Preços
proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da
fiscalização do CONTRATANTE não eximirá à CONTRATADA de
total responsabilidade na execução do contrato.
9.1.1 Competirá ao CONTRATANTE do Registro de Preços,
através da Unidade Requisitante e do Órgão Gerenciador:
a) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução
do contrato, determinando as providências necessárias à correção
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das falhas ou defeitos observados;
b) Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de
controle, acompanhamento e avaliação financeira de contratos e
convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam
acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual;
c) Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a
regularidade da execução do contrato;
d) Promover, com a presença da CONTRATADA, a verificação da
execução já realizada, emitindo a competente habilitação para o
recebimento de pagamentos;
e) Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle,
acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios;
f) Fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações
trabalhistas e previdenciárias;
g) Ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de
empregados da CONTRATADA, cuja permanência seja
inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação
fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da CONTRATADA,
quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias,
bem como qualquer outra que tal fato imponha;
h) Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de
documentos relacionados com a execução do contrato.
9.2 Nos casos de aquisição de equipamentos ou prestação de
serviços de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo
circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.
9.3 O contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer
proposição de fornecimento/prestação de serviço em desacordo
com as especificações do objeto da licitação.
9.4 O fornecedor/prestador se comprometerá a atender com
presteza às reclamações sobre a qualidade e pontualidade do
fornecimento, providenciando sua imediata correção, sem ônus
para o Município de Vitória da Conquista.
9.5 Em caso de divergência entre a Nota de Empenho e a Nota
Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues, o
Fornecedor/Prestador será notificado para retirá-los imediatamente
providenciando eventuais retificações que prezem pela perfeita
execução do objeto licitado.

10. Cláusula Décima - Das Penalidades
10.1 O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
a) Descumprir as condições da respectiva Ata de Registro de
Preços com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s);
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento
equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;
c) Não retirar a respectiva da respectiva Ata de Registro de Preços
com efeito de Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação
de Serviço(s) ou documento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este
se tornar superior àqueles praticados no mercado.
10.2 A inexecução contratual, da Ata de Registro de Preços com
efeito de Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de
Serviço(s), inclusive por atraso injustificado, sujeitará o
CONTRATADO à multa de mora, que será graduada de acordo
com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites
máximos:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do
adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-
se a efetuar o reforço da caução, conforme o caso, dentro de 10
(dez) dias contados da data de sua convocação;
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não
realizado;
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia subsequente
ao trigésimo.
10.2.1 A multa a que se refere este item não impede que a
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as
demais sanções previstas na legislação vigente.
10.2.2 A multa, aplicada após regular processo administrativo,
será descontada da garantia do contratado faltoso.
10.2.3 Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além
da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença,
que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada administrativa e
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judicialmente.
10.2.4 Não tendo sido prestada garantia, à Administração se
reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à
CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta.
10.2.5 As multas previstas neste item não têm caráter
compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
11. Cláusula Décima Primeira - Da Rescisão
11.1 Os preços registrados poderão ser suspensos
temporariamente ou cancelados pela Administração, nas seguintes
hipóteses:
a) quando se tornarem superiores aos praticados no mercado;
b) por razões de interesse público, devidamente fundamentado.
11.2 A comunicação do cancelamento do preço registrado do
fornecedor ou prestador de serviços, nas hipóteses previstas nesta
cláusula será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos
autos que deram origem ao Registro de Preços.
11.3 Antes da suspensão ou cancelamento, a Administração
poderá proceder à negociação com o fornecedor ou prestador de
serviços, visando à revisão para a redução do preço registrado a
fim de compatibilizá-lo com os praticados no mercado.
11.3.1 No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do
fornecedor ou prestador de serviço, a comunicação será feita
mediante publicação no link abaixo citado, considerando
cancelado o preço registrado a partir da data da publicação;

dom.pmvc.ba.gov.br
11.4 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do preço
registrado, mediante justificativa escrita, por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração, que
comprove a impossibilidade temporária ou definitiva de cumprir as
exigências deste instrumento convocatório.
12. Cláusula Décima Segunda – Vinculação ao Edital de
Licitação
12.1 Integra a presente Ata de Registro de Preços com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s),
como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo do
presente documento, bem como, do respectivo Edital e seus
anexos.

__D812A42168__

Modalidad
e de
Licitação:
Pregão
Eletrônico
SRP

Número:
104/2015

13. Cláusula Décima Terceira - Foro
As partes elegem o Foro da Cidade de Vitória da Conquista,
Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente compromisso outrora firmado.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente
Registro de preço com Compromisso Fornecimento/Prestação de
Serviço(s) em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das
testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Vitória da Conquista - BA, ___ de ___________ de 2016

___________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

_____________________________________
ALCANTARA FERNANDES COM. E SERV. LTDA

Testemunhas:
_____________________________________

__________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 025/2016 2ª PUBLICAÇÃO
TRIMESTRAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE

SERVIÇO(S)

2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
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Ata de Registro de Preços nº. 025/2016
Processo Administrativo nº. 253.738/ 2015
Interessado: Secretaria Municipal de Administração - SEMAD

Aos 04 dias do mês de dezembro do ano de 2015, data de
homologação do referido processo licitatório, na cidade de Vitória
da Conquista, Estado da Bahia, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA
CONQUISTA – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
à Praça Joaquim Correia nº 55, Centro – CEP 45.000-907, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº 14.239.578/0001-00, neste ato devidamente
representado pelo Exmº. Sr. Prefeito Municipal,  GUILHERME
MENEZES DE ANDRADE, brasileiro, casado, médico, residente e
domiciliado à Rua I, Quadra I, casa nº 24,Morada do Bem Querer,
CEP. 45.000-000, Candeias, Vitória da Conquista – BA , portador
do RG nº 586.105-53SSP/BA e CPF nº 263.733.517-34, doravante
denominado CONTRATANTE e a empresa MAXTOUR VIAGENS
E TURISMO LTDA sediada à Av. Otávio Santos, 207, Letra A,
Centro empresarial MariaHelena, CEP. 45.020-750, Recreio,
Vitória da Conquista - BA, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº04.227.726/0001-12, Inscrição Estadual nº 014.835.630,
doravante denominada FCONTRATADA, neste ato representada
pelo(a) Sr(ª) José Maria Alves Caires, brasileiro(a), casado(a),
empresário, residente e domiciliado(a) à A v . L u i z Eduardo
Magalhães, 800, Casa 07, Condomínio Avenida Central Parque,
B o a Vista, Vitória d a Conquista - BA, portador(a) do RG nº
01443080-02- SSP/BA e CPF nº 115.727.445-53 , acordam
proceder e obriga-se ao quanto segue relativo ELABORAÇÃO DE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS,
COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO DE
VALORES, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO/REMARCAÇÃO,
DESDOBRAMENTO, SUBSTITUIÇÃO, REVALIDAÇÃO,
CANCELAMENTO, FORNECIMENTO E ENDOSSO DE
BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NACIONAIS,
INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAIS AO MUNÍCIPIO DE
VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA, CONFORME CONDIÇÕES,
QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE

INSTRUMENTO, COM RECURSOS PROVENIENTES DO
TESOURO MUNICIPAL, ESTADUAL OU FEDERAL,  conforme
licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 104/2015,
a fim de que o mesmo seja Homologado, nos termos do Decreto
Municipal nº. 15.499/2013 e do Edital do Pregão Eletrônico SRP
nº. 104/2015 em epígrafe, parte integrante do presente
instrumento independente de transcrição, nas condições abaixo:
1. Cláusula Primeira – Objeto
1.1 O Objeto desta Ata-Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviços é o Registro dos Preços
ofertados pelo PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR DE
SERVIÇOS para todos os itens que seguem mencionados abaixo,
que foram devidamente quantificados e especificados na proposta
apresentada em 12/01/2016, originária da licitação Pregão
Eletrônico SRP nº 104/2015, e conforme ANEXO deste Edital que
consiste no resumo final da licitação confirmado na respectiva ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS:
LOTES: 01 E 02

Lote Nº. Item

Aquisiçã
o ou

Contrata
ção de
(descriç

ão):

Quantid
ade

Estimad
a de

Transaç
ões

Apresen
t.

Valor
unitário
estimad

o

Valor
Total

Estimad
o R$

1 1.1
PASSA
GENS
TERRE
STRES 2443

UND R$
182,40

R$
445.603,

20

Valor Total do Lote 1
R$

445.603,
20

Taxa
Admini
strativa
por
Passag
em
Terrestr

Taxa
Administ
rativa
sobre
valor da
passage
m (%)
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2 2.1

e –
emissã
o,
remarca
ção ou
alteraçã
o com a
entrega
dos
bilhetes
de
passage
ns para
a
Admini
stração
Municip
al,
inclusiv
e em
caráter
emerge
ncial

2443 UND

10,99%

R$
48.971,7

9

Valor Total do Lote 2
R$

48.971,7
9

Valor Total
R$

494.574,
99

1.2 Os preços do PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR
DE SERVIÇOS, relacionados aos moldes deste Edital, ficam
registrados para fins de cumprimento deste instrumento e dos
Contratos que venham a ser firmados entre o PROMITENTE e o
MUNICÌPIO DE VITÒRIA DA CONQUISTA, através da Secretaria
Municipal de Administração - SEMAD.
1.3 A existência de preços registrados não obriga a Administração
Pública Municipal a firmar as contratações que deles poderão
advir, ficando facultado a utilização de outras licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade

de condições.
1.4 Fica o PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR DE
SERVIÇOS obrigado a aceitar, quando solicitado pela
Administração, nas mesmas condições e dentro do prazo
contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer
nas compras, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo
celebrado entre as partes, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 65 da
Lei nº 8.666/93.
1.5 É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a
associação da contratada com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão,
cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o
CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela
com terceiros.
1.6 Durante o prazo de validade, as propostas selecionadas no
registro de preços ficarão à disposição da ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, para que efetue as contratações nas oportunidades e
quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido.
1.7 Para as compras com entrega imediata e integral dos bens
adquiridos, será emitida somente a nota de empenho de despesa
em substituição ao termo de contrato, conforme faculta art. 62 § 4º
da lei 8666/93, tendo este instrumento validade para fornecimento
dos itens relacionados na tabela acima.

2. Cláusula Segunda – Da Adesão à Ata de Registro de
Preços

2.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública
que não tenha participado do certame licitatório, mediante
anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada
a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as
regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto
Municipal nº 15.499/2013.
2.2 Caberá ao fornecedor beneficiário desta Ata de Registro de
Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o
órgão gerenciador e órgãos participantes.
2.3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este
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item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento
dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador
e órgãos participantes.
3. Cláusula Terceira – Dotação Orçamentária
3.1 As despesas decorrentes da execução da presente licitação
correrão pelos Projetos/Atividades e Elementos de Despesa
referenciados em edital ou àqueles informados pela unidade
requisitante da licitação à época da contratação, devidamente
ajustados nas dotações do exercício subsequente.
4. Cláusula Quarta – Preço e Condições de Pagamento
4.1 O valor da presente Ata-Termo de Compromisso é o valor
ofertado pelo PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR para
o(s) lote(s) 01 e 02 resultantes do resultado da licitação e
constante(s) da proposta apresentada no Pregão Eletrônico SRP
n º 104/2015, que faz parte integrante deste instrumento,
independentemente de transcrição, perfazendo o valor total
estimado de R$ 494.574,99 (quatrocentos e noventa e quatro mil
quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos),
inclusos todos os custo e despesas decorrentes de transporte
CIF/Vitória da Conquista, seguros, tributos, contribuições fiscais e
parafiscais, emolumentos e todos os custos de qualquer natureza
necessários à perfeita execução do objeto licitado.
4.2 O pagamento será realizado em até 30 dias após o
recebimento e emissão da Nota Fiscal, através de crédito em
conta corrente junto ao banco e agência bancária informados pelo
PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR em sua respectiva
proposta de preços, após o recebimento definitivo dos materiais e
ou serviços atestados pela Unidade Requisitante da licitação, que
procederá conferência dos serviços, materiais e quantidades
recebidas com respectiva Nota Fiscal, nos termos da legislação
vigente.
4.3 Na necessidade de atualização monetária decorrente de
atraso nos pagamentos realizados pela Administração Pública, a
mora será calculada considerando a data do vencimento da Nota
Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a
variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
4.4 Na ocorrência de necessidade de providências
complementares por parte da contratada o decurso do prazo de
pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir

da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será
devida atualização financeira.
4.5 O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá ser
apresentado pelo PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR,
através de Nota Fiscal, no mínimo de duas vias, com os requisitos
da lei vigente, dentro dos prazos estabelecidos na sua proposta,
após assinatura do contrato ou outros instrumentos hábeis, nas
formas previstas na legislação vigente.
4.6 A entrega do material, por parte do PROMITENTE
FORNECEDOR contratado, para a Secretaria Municipal
requisitante da licitação, NÃO PODERÁ ESTAR VINCULADA A
DÉBITOS DE OUTRAS UNIDADES, porventura existentes, sob
pena de sanções previstas em lei.
5. Cláusula Quinta – Validade
5.1 Esta Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) terá validade de 12 (doze)
meses, a contar da data de assinatura, conforme Inciso III § 3º do
art. 15 da Lei nº 8.666/93, podendo, a critério da Administração
Pública Municipal, serem celebrados tantos contratos quantos
necessários, para atendimento à UNIDADE REQUISITANTE,
unidade requisitante do presente processo licitatório.
6. Cláusula Sexta – Obrigações do Promitente Fornecedor
6.1 Cumprir a presente Ata com efeito de Termo de Compromisso
de Fornecimento/Prestação de Serviço(s) conforme disposições
nele constantes, sem prejuízo da cobrança da multa
correspondente ao período total do atraso, respeitado o disposto
na cláusula quarta, bem como na legislação vigente.
6.2 Cumprir, integralmente todas as cláusulas constantes dos
contratos por ventura firmados, sob pena de cancelamento da
presente Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s).
6.3 Entregar o material ou prestar o serviço no endereço
mencionado no Edital (item 9.2) ou no local previamente definido,
após do recebimento da(s) Ordem(s) de Compra(s)/Serviço(s)-
(Pedido(s) emitida por um dos órgãos da Administração Pública,
nos termos do Decreto Municipal nº 15.499/2013.
6.4 Manter durante todo o prazo de validade do Registro de
Preços todas as condições de habilitação exigidas na licitação em
referência, como condição para celebração do contrato ou
instrumento equivalente.
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6.5 Apresentar-se junto à Administração Municipal quando
convocado, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados
da data do recebimento da convocação, durante o período de
vigência desta Ata de Registro de Preços, para assinatura do
contrato de fornecimento, nos termos e cláusulas previstas neste
edital.
6.6 Corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas,
os materiais ou serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou
desconformidades no total ou em parte com o objeto desta
licitação.
6.7 Acompanhar a confecção da Ata com efeito de Termo de
Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviços e do
Contrato de Fornecimento/Prestação de Serviços ou
documento equivalente, com vistas a realizar a retirada de tais
documentos junto à Administração Municipal para assinatura
e devolução junto ao Órgão Gerenciador (Gerência de
Compras), situado no endereço interino mencionado,
conforme segue:
Gerência de Compras- Rua Coronel Gugé, nº 351, Centro, CEP
45.000-907 – Vitória da Conquista, BA. Fone/fax: (77) 3424
8518 e 3424 8516
6.8 O licitante fica obrigado a manter válidos todos os
documentos relativos à regularidade de Cadastramento, no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –
SICAD, durante todo o procedimento licitatório, bem como
durante o período de fornecimento, recebimento do
pagamento e execução dos compromissos assumidos.
7. Cláusula Sétima – Da Contratação
7.1 O fornecedor/prestador poderá ser convocado a qualquer
momento, durante o período de vigência deste Registro de Preços,
para assinatura do contrato, que deverá fazê-lo no prazo máximo
de até 05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento da
convocação via comunicação expressa.
7.2 O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA ESTADO DA
BAHIA, observados os critérios e condições estabelecidas neste
edital, poderá contratar, concomitantemente, com dois ou mais
fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se
a capacidade de fornecimento do bem ou serviço do licitante e
obedecida à ordem de classificação das respectivas propostas.
7.3 Na hipótese de o fornecedor convocado não assinar o

Contrato ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da data do recebimento da convocação, a
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá chamar os demais
licitantes que tenham os seus preços registrados, obedecendo à
ordem de classificação, propondo a contratação do fornecimento
dos materiais ou dos serviços registrados, pelos preços
apresentado pelo primeiro colocado.
7.4 Na hipótese de os demais licitantes não aceitarem a
contratação pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, a
Administração poderá realizar nova licitação, perdendo o
participante desta Ata de Registro, a critério da administração, o
direito de preferência.
7.5 A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente deverá
ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatário
com poderes expressos.
7.6 Os contratos decorrentes deste Registro de Preços terão sua
vigência conforme as disposições contidas no Edital e nos
respectivos contratos, obedecido ao disposto no art. 57 da Lei no

8.666/93.
7.7 A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais registradas, acréscimos que se fizerem no objeto, de
até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada
lote/produto registrado.
8. Cláusula Oitava – Reajustamento e Revisão
8.1 Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações,
obedecidas às disposições previstas na legislação vigente.
8.2 A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada,
em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado.
8.3 Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-
se superior ao praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:
a) convocar o fornecedor/prestador visando à negociação para a
redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
b) convocar os demais fornecedores/prestadores visando igual
oportunidade de negociação.
8.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor/prestador, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a
Administração Municipal, através do Órgão Gerenciador, poderá:
a) liberar o fornecedor/prestador do compromisso assumido, sem
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aplicação de penalidade, se confirmado a veracidade dos motivos
e comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação
ocorrer antes do pedido de fornecimento/prestação de serviço;
b) convocar os demais fornecedores/prestadores visando igual
oportunidade de negociação.
8.5 Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador
deverá proceder à suspensão do item da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.
8.6 Os preços registrados poderão ser revistos nos termos e prazo
fixado pelo órgão da Administração Publica responsável pela
condução do conjunto de procedimentos do certame para registro
de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele
decorrente, nos termos art. 17 do Decreto Municipal nº
15.499/2013.
8.7 A revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão
dos preços dos contratos decorrentes de respectiva licitação, a
qual dependerá de requerimento formal do CONTRATADO e de
comprovação do impacto que gerou o eventual desequilíbrio
econômico-financeiro.
8.8 Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se
apresentem superiores aos de mercado.
8.9 A revisão do preço somente será deferida após cumprir todos
os requisitos previstos no Edital, e terá validade a partir da data de
publicação da deliberação no Diário Oficial do Município.
9. Cláusula Nona - Fiscalização do Contrato e Recebimento do
Objeto
9.1 Competirá ao Órgão Solicitante do Registro de Preços
proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da
fiscalização do CONTRATANTE não eximirá à CONTRATADA de
total responsabilidade na execução do contrato.
9.1.1 Competirá ao CONTRATANTE do Registro de Preços,
através da Unidade Requisitante e do Órgão Gerenciador:
a) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução
do contrato, determinando as providências necessárias à correção
das falhas ou defeitos observados;
b) Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de
controle, acompanhamento e avaliação financeira de contratos e
convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam

acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual;
c) Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a
regularidade da execução do contrato;
d) Promover, com a presença da CONTRATADA, a verificação da
execução já realizada, emitindo a competente habilitação para o
recebimento de pagamentos;
e) Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle,
acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios;
f) Fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações
trabalhistas e previdenciárias;
g) Ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de
empregados da CONTRATADA, cuja permanência seja
inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação
fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da CONTRATADA,
quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias,
bem como qualquer outra que tal fato imponha;
h) Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de
documentos relacionados com a execução do contrato.
9.2 Nos casos de aquisição de equipamentos ou prestação de
serviços de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo
circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.
9.3 O contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer
proposição de fornecimento/prestação de serviço em desacordo
com as especificações do objeto da licitação.
9.4 O fornecedor/prestador se comprometerá a atender com
presteza às reclamações sobre a qualidade e pontualidade do
fornecimento, providenciando sua imediata correção, sem ônus
para o Município de Vitória da Conquista.
9.5 Em caso de divergência entre a Nota de Empenho e a Nota
Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues, o
Fornecedor/Prestador será notificado para retirá-los imediatamente
providenciando eventuais retificações que prezem pela perfeita
execução do objeto licitado.
10. Cláusula Décima - Das Penalidades
10.1 O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
a) Descumprir as condições da respectiva Ata de Registro de
Preços com efeito de Termo de Compromisso de
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Fornecimento/Prestação de Serviço(s);
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento
equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;
c) Não retirar a respectiva da respectiva Ata de Registro de Preços
com efeito de Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação
de Serviço(s) ou documento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este
se tornar superior àqueles praticados no mercado.
10.2 A inexecução contratual, da Ata de Registro de Preços com
efeito de Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de
Serviço(s), inclusive por atraso injustificado, sujeitará o
CONTRATADO à multa de mora, que será graduada de acordo
com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites
máximos:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do
adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-
se a efetuar o reforço da caução, conforme o caso, dentro de 10
(dez) dias contados da data de sua convocação;
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não
realizado;
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia subsequente
ao trigésimo.
10.2.1 A multa a que se refere este item não impede que a
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as
demais sanções previstas na legislação vigente.
10.2.2 A multa, aplicada após regular processo administrativo,
será descontada da garantia do contratado faltoso.
10.2.3 Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além
da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença,
que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada administrativa e
judicialmente.
10.2.4 Não tendo sido prestada garantia, à Administração se
reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à
CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta.

10.2.5 As multas previstas neste item não têm caráter
compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
11. Cláusula Décima Primeira - Da Rescisão
11.1 Os preços registrados poderão ser suspensos
temporariamente ou cancelados pela Administração, nas seguintes
hipóteses:
a) quando se tornarem superiores aos praticados no mercado;
b) por razões de interesse público, devidamente fundamentado.
11.2 A comunicação do cancelamento do preço registrado do
fornecedor ou prestador de serviços, nas hipóteses previstas nesta
cláusula será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos
autos que deram origem ao Registro de Preços.
11.3 Antes da suspensão ou cancelamento, a Administração
poderá proceder à negociação com o fornecedor ou prestador de
serviços, visando à revisão para a redução do preço registrado a
fim de compatibilizá-lo com os praticados no mercado.
11.3.1 No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do
fornecedor ou prestador de serviço, a comunicação será feita
mediante publicação no link abaixo citado, considerando
cancelado o preço registrado a partir da data da publicação;

http://www.doem.org.br/ba/vitoriadaconquista
11.4 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do preço
registrado, mediante justificativa escrita, por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração, que
comprove a impossibilidade temporária ou definitiva de cumprir as
exigências deste instrumento convocatório.
12. Cláusula Décima Segunda – Vinculação ao Edital de
Licitação
12.1 Integra a presente Ata de Registro de Preços com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s),
como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo do
presente documento, bem como, do respectivo Edital e seus
anexos.
13. Cláusula Décima Terceira - Foro
As partes elegem o Foro da Cidade de Vitória da Conquista,
Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
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presente compromisso outrora firmado.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente
Registro de preço com Compromisso Fornecimento/Prestação de
Serviço(s) em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das
testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Vitória da Conquista - BA, 22 de Fevereiro de 2016.

______________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

______________________________________
MAXTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Testemunhas:
----------------------------------------------------- 

CPF:
---------------------------------------------------------

CPF:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 368 / 2015 4ª PUBLICAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE

SERVIÇO

Modalidade
de Licitação:

Pregão
Eletrônico

(SRP)

Número:
033/2015-

SMS

Ata de Registro de Preços nº 368 / 2015
Processo Administrativo nº 37.557/2014
Pregão Eletrônico (SRP) nº 033/2015-SMS
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde/SMS

Aos sete dias do mês de julho do ano de 2015, na cidade de

Vitória da Conquista, Estado da Bahia,o MUNICÍPIO DE VITÓRIA
DA CONQUISTA – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
à Praça Joaquim Correia nº 55, Centro – CEP 45.000-907, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº 14.239.578/0001-00, neste ato devidamente
representado pela Ilma. Sra. Secretária Municipal de Saúde,
MÁRCIA VIVIANE DE ARAÚJO SAMPAIO , brasileira, casada,
enfermeira e advogada, residente à Rua Paulo Filadelfo, 03,
Morada da Primavera, Vitória da Conquista-Ba, portador do RG nº
06698806-39 SSP/BA e CPF nº 884.447.595-20, doravante
denominada PROMITENTE CONTRATANTE e a empresa TREZE
COMERCIAL LTDA – EPP , sediada à Rua David Tows, nº 1949 ,
Bairro Sitio Cercado, CEP 81.910-440, Curitiba-PR, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 82.330.937/0001-90, Inscrição Estadual isento,
doravante denominada PROMITENTE CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) Sr(ª) Eudejaime Zamprogma, brasileiro(a),
casado(a), empresário, residente e domiciliado(a) à Rua David
Tows, nº 1949, Bairro Sitio Cercado, Curitiba-PR , portador(a) do
RG nº 4.420.750-8-SSP/PR e CPF nº 836.274.729-34, acordam
proceder e obriga-se ao quanto segue relativo ao REGISTRO DE
PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA
OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MATÉRIAIS DE
LIMPEZA, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA
DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA - DAB, JUNTO À
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS,  nos termos do
Decreto Municipal nº. 13.558/2010 e do Edital do Pregão
Eletrônico SRP nº 033/2015-SMS em epígrafe, parte integrante
do presente instrumento independente de transcrição, nas
condições abaixo
1. Cláusula Primeira – Objeto
1.1. O Objeto desta Ata-Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) é o Registro dos Preços
ofertados pelo PROMITENTE CONTRATADO para todos os itens
que seguem mencionados abaixo, que foram devidamente
quantificados e especificados na proposta apresentada em
07/07/2015, originária da licitação Pregão Eletrônico SRP nº
033/2015-SMS, e conforme ANEXO deste Edital que consiste no
resumo final da licitação confirmado na respectiva ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
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Lote
Nº.

Item
n.º

Aquisi
ção ou
Contra
tação
de
(descri
ção):

Q.
LICITA

DA
U.F.

Q.
Solicit

ada

Valor
Unitári

o 
R$

Custo
Mensal
Total

R$

Copo,
para
água,
em
plástic
o,
descar
tável,
capaci
dade
200 ml,
em
resina
termop
lástica
destina
da ao
consu
mo de
bebida
s, não
tóxica,
branco
, isento
de:
materi
ais
estran
hos,
bolhas,
rachad
uras,

10.1

furos,
deform
ações,
bordas
afiadas
e
rebarb
as. O
peso
por
100
unidad
es
(cento)
do
copo
devera
ser
igual
ou
superio
r a 180
grama
s.
Deve
estar
gravad
o em
alto
relevo
a
marca
ou
identifi
cação
do
fabrica
nte,
capaci
dade e

1.000 CAIXA R$
75,50

R$
75.500,

00
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símbol
o de
materi
al
reciclá
vel, de
acordo
com as
norma
s NBR
vigente
s e
resoluç
ões /
ANVIS
A.
Embal
agem
em
manga
inviolá
vel,
com
100
unidad
es,
conten
do
dados
de
identifi
cação
do
produt
o e
marca
do
fabrica
nte -
caixa

10

com
25
pacote
s.
MARC
A:
COPO
MAIS
Copo,
para
café,
em
plástic
o,
descar
tável,
capaci
dade
50 ml,
em
resina
termop
lástica
destina
da ao
consu
mo de
bebida
s, não
tóxica,
branco
, isento
de:
materi
ais
estran
hos,
bolhas,
rachad
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10.2

uras,
furos,
deform
ações,
bordas
afiadas
e
rebarb
as. O
peso
por
100
unidad
es
(cento)
do
copo
devera
ser
igual
ou
superio
r a 72
grama
s.
Deve
estar
gravad
o em
alto
relevo
a
marca
ou
identifi
cação
do
fabrica
nte,
capaci

200 CAIXA R$
67,50

R$
13.500,

00

dade e
símbol
o de
materi
al
reciclá
vel, de
acordo
com as
norma
s NBR
vigente
s e
resoluç
ões /
ANVIS
A.
Embal
agem
em
manga
inviolá
vel,
com
100
unidad
es,
conten
do
dados
de
identifi
cação
do
produt
o e
marca
do
fabrica
nte -
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caixa
com
50
pacote
s.MAR
CA:
COPO
MAIS

Valor Total do Lote R$ 89.000,00
Valor Total da Planilha R$ 89.000,00

1.2. Os preços do PROMITENTE CONTRATADO, relacionados
aos moldes do Anexo VI deste Edital, ficam registrados para fins
de cumprimento deste instrumento e dos Contratos que venham a
ser firmados entre o PROMITENTE CONTRATADO e o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, através da Secretaria
Municipal de Saúde – SMS.
1.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração
Pública Municipal a firmar as contratações que deles poderão
advir, ficando facultado a utilização de outras licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade
de condições
1.4. Fica o PROMITENTE CONTRATADO obrigado a aceitar,
quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e
dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou
supressões que se fizer nas compras, de até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões
resultantes de acordo celebrado entre as partes, na forma dos §§
1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/93
1.5. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a
associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência,
total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou
incorporação da contratada, não se responsabilizando o
PROMITENTE CONTRATANTE por nenhum compromisso
assumido por aquela com terceiros
1.6. Durante o prazo de validade, as propostas selecionadas no
registro de preços ficarão à disposição da ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, para que efetue as contratações nas oportunidades e

quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido
2. Cláusula Segunda – Dotação Orçamentária
2.1. As despesas decorrentes da execução da presente licitação
correrão pelos Projetos/Atividades e Elementos de Despesa
referenciados em edital ou àqueles informados pela unidade
requisitante da licitação à época da contratação, devidamente
ajustados nas dotações do exercício subsequente
3. Cláusula Terceira – Preço e Condições de Pagamento
3.1. O valor da presente Ata-Termo de Compromisso é o valor
ofertado pelo PROMITENTE CONTRATADO para o(s) lote(s) 10
resultantes do resultado da licitação e constante(s) da proposta
apresentada no Pregão Eletrônico SRP nº. 033/2015-SMS , que
faz parte integrante deste instrumento, independentemente de
transcrição, perfazendo o valor total estimado de R$ 89.000,00
(OITENTA E NOVE MIL REAIS ), fixos, inclusos todos os custo e
despesas decorrentes de transporte CIF/Vitória da Conquista,
seguros, tributos, contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos
e todos os custos de qualquer natureza necessários à perfeita
execução do objeto licitado
3.2. O pagamento será realizado pela Administração Municipal em
até 30 dias após o recebimento e emissão da Nota Fiscal, através
de crédito em conta corrente junto ao banco e agência bancária
informados pelo PROMITENTE CONTRATADO em sua respectiva
proposta de preços, após o recebimento definitivo dos materiais e
ou serviços atestados pela Unidade Requisitante da licitação, que
procederá conferência dos serviços, materiais e quantidades
recebidas com respectiva Nota Fiscal, nos termos da legislação
vigente
3.3. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo
servidor competente, da Nota Fiscal, que deverá vir acompanhada
do DANFE e/ou RANFS, apresentadas pela PROMITENTE
CONTRATADA.
3.3.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade
da Nota Fiscal apresentada pela PROMITENTE CONTRATADA e
do regular cumprimento das obrigações assumidas;
3.3.2. O DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
será exigido, sempre que a nota fiscal for eletrônica;
3.3.3. O Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço - RANFS -
será exigido, nos casos de prestadores de serviço sediados fora
do Município de Vitória da Conquista, cuja nota fiscal não seja
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emitido por este Ente, mas que executarem o serviço neste
Município, conforme arts. 32, 33 e 34 do Decreto Municipal n.º
15.454, de 18 de outubro de 2013.
3.3.4. A CONTRATANTE se reserva o direito de recolher e/ou
reter, no valor pago, tributos que sejam de sua competência ou
dos quais seja responsável ou substituto tributário;
3.4. Em Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que
a PROMITENTE CONTRATADA não tenha concorrido de alguma
forma para tanto, o valor devido poderá ser acrescido de encargos
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a
data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo
pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a
seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor
originariamente devido
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

I =
(6 / 100)
365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento
e a data do efetivo pagamento.
VP = Valor da Parcela em atraso
3.5. Na ocorrência de necessidade de providências
complementares por parte da contratada o decurso do prazo de
pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir
da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será
devida atualização financeira
3.6. O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá
ser apresentado pela PROMITENTE CONTRATADA, através de
Nota Fiscal, no mínimo de duas vias, com os requisitos da lei
vigente, dentro dos prazos estabelecidos na sua proposta, após
assinatura do contrato ou outros instrumentos hábeis, nas formas
previstas na legislação vigente
3.7. Os pagamentos poderão ser sustados pelo CONTRATANTE
nos seguintes casos:
3.7.1 Não cumprimento das obrigações assumidas que possam de
qualquer forma prejudicar o CONTRATANTE.

3.7.2 Inadimplência de obrigações da CONTRATADA para com o
CONTRATANTE, por conta do estabelecido no contrato;
3.7.3 Não execução das condições estabelecidas no contrato;
3.8. A entrega do material, por parte do PROMITENTE
FORNECEDOR contratado, para a Unidade Requisitante
mencionada no Item 2 Parte A do Preâmbulo  deste edital, NÃO
PODERÁ ESTAR VINCULADA A DÉBITOS DE OUTRAS
UNIDADES, porventura existentes, sob pena de sanções previstas
em lei
3.9. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, salvo
quando, por algum fato ou motivo superveniente, as obrigações
para uma das partes tornarem-se extremamente onerosas,
constatando-se deste modo, uma quebra do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, devendo ser cumprido entre as partes todos
os requisitos e procedimentos determinados pelo Edital de
Licitação e seus anexos.
3.9.1. Caso ocorra o fato descrito na subcláusula “3.9” a
CONTRATADA deverá solicitar formalmente ao CONTRATANTE,
por meio da Gerência de Compras, o reajuste do valor pactuado,
acostando os devidos documentos que comprovem a procedência
do pleito, após será realizado pelo CONTRATANTE, estudo de
mercado que comprove a situação fática descrita;
4. Cláusula Quarta – Validade
4.1. Esta Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) terá validade de 12 (doze)
meses, a contar da data de assinatura, conforme Inciso III § 3º do
art. 15 da Lei nº 8.666/93, podendo, a critério da Administração
Pública Municipal, serem celebrados tantos contratos quantos
necessários, para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde,
unidade requisitante do presente processo licitatório
5. Cláusula Quinta – Obrigações do Promitente Fornecedor
5.1. Cumprir a presente Ata com efeito de Termo de Compromisso
de Fornecimento/Prestação de Serviço(s) conforme disposições
nele constantes, sem prejuízo da cobrança da multa
correspondente ao período total do atraso, respeitado o disposto
na cláusula quarta, bem como na legislação vigente
5.2. Cumprir, integralmente todas as cláusulas constantes dos
contratos por ventura firmados, sob pena de cancelamento da
presente Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s)
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5.3. Entregar o material ou prestar o serviço no endereço
mencionado no Item 1.4 Parte B - das Disposições Específicas
do Certame deste edital ou no local previamente definido, em
até 10 (dez) dias do recebimento da(s) Ordem(s) de
Compra(s)/Serviço(s)- (Pedido(s) emitida pelo órgão da
Administração Pública responsável pelo gerenciamento da Ata de
Registro de Preços (Coordenação de Apoio Técnico
Administrativo), nos termos do § 2º do Decreto Municipal nº
13.558/2010
5.4. Manter durante todo o prazo de validade do Registro de
Preços todas as condições de habilitação exigidas na licitação em
referência, como condição para celebração do contrato ou
instrumento equivalente
5.5. Apresentar-se junto à Administração Municipal quando
convocado, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados
da data do recebimento da convocação, durante o período de
vigência desta Ata de Registro de Preços, para assinatura do
contrato de fornecimento, nos termos e cláusulas previstas neste
edital
5.6. Corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas,
os materiais ou serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou
desconformidades no total ou em parte com o objeto desta
licitação
5.7. Acompanhar a confecção da Ata com efeito de Termo de
Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviços e do
Contrato de Fornecimento/Prestação de Serviços ou
documento equivalente, com vistas a realizar a retirada de tais
documentos junto à Administração Municipal para assinatura
e devolução junto ao Órgão Gerenciador (Coordenação de
Apoio Técnico Administrativo), situado no endereço
mencionado, conforme segue
Coordenação de Apoio Técnico Administrativo – Rua Coronel
Gugé, nº 211, Centro, CEP 45.000-510 – Vitória da Conquista,
BA. Fone/fax: (77) 3429 7412 / 3429 7410; e-mail:
licitacao.saudevc@gmail.com
6. Cláusula Sexta – Da Contratação
6.1. O fornecedor/prestador poderá ser convocado a qualquer
momento, durante o período de vigência deste Registro de Preços,
para assinatura do contrato, que deverá fazê-lo no prazo máximo
de até 05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento da

convocação via comunicação expressa
6.2. O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, ESTADO DA
BAHIA, observados os critérios e condições estabelecidas neste
edital, poderá contratar, concomitantemente, com dois ou mais
fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se
a capacidade de fornecimento do bem ou serviço do licitante e
obedecida à ordem de classificação das respectivas propostas
6.3. Na hipótese de o fornecedor convocado não assinar o
Contrato ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da data do recebimento da convocação, a
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá chamar os demais
licitantes que tenham os seus preços registrados, obedecendo à
ordem de classificação, propondo a contratação do fornecimento
dos materiais ou dos serviços registrados, pelos preços
apresentado pelo primeiro colocado
6.4. Na hipótese de os demais licitantes não aceitarem a
contratação pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, a
Administração poderá realizar nova licitação, perdendo o
participante desta Ata de Registro, a critério da administração, o
direito de preferência
6.5. A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente
deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou
mandatário com poderes expressos
6.6. Os contratos decorrentes deste Registro de Preços terão sua
vigência conforme as disposições contidas no Edital e nos
respectivos contratos, obedecido ao disposto no art. 57 da Lei no

8.666/93
6.7. A promitente contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas
condições contratuais registradas, acréscimos que se fizerem no
objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada
para cada lote/produto registrado
7. Cláusula Sétima – Forma de Fornecimento, Entrega e
Recebimento dos Materiais
7.1. O compromisso de fornecimento/prestação de serviço(s)
estará perfeitamente caracterizado mediante a emissão da Nota
de Empenho da unidade gestora da despesa, com posterior
encaminhamento da(s) Ordem(s) de Compra(s)/Serviço(s)
(Pedido(s)) aos respectivos PROMITENTES
FORNECEDORES/PRESTADORES de cada lote licitado
7.2. Os produtos deverão conter em suas embalagens e unidades
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de acondicionamento o número do lote e validade, quando
necessária
7.3. Os produtos nacionais ou importados deverão ser entregues
contendo rótulos com todas as informações sobre os mesmos em
língua portuguesa, nos termos do art. 31 do Código de Defesa do
Consumidor
7.4. A Nota Fiscal preferencialmente deverá conter o(s) lote(s) de
fabricação de cada produto a ser entregue
7.5. Os produtos/serviços serão recebidos pela(s) respectiva(s)
unidade(s) requisitante(s) da licitação, descrita(s) no Item 2 Parte
A do Preâmbulo deste edital, que procederá a verificação da
conformidade do material com a(s) especificação(ões), no
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do seu recebimento.
Transcorrido tal prazo sem que a Unidade requisitante, através do
órgão responsável, aponte quaisquer desvios, falhas, vícios,
defeitos ou desconformidades no que se refere aos produtos
entregues, será declarado o recebimento definitivo do(s)
produto(s)/serviço(s)
7.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a
responsabilidade do PROMITENTE CONTRATADO pela perfeita
execução deste documento de compromisso de fornecimento,
quanto à qualidade, correção e segurança do objeto contratado
7.7. Correrá por conta da PROMITENTE CONTRATADA, toda e
qualquer despesa com ensaios, testes, laudos e demais provas
exigidas por normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do
objeto deste instrumento, sempre que necessário
7.8. O detentor do Registro de Preços é obrigado a corrigir,
remover ou substituir, totalmente às suas expensas, os materiais
em que se verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no
total ou em parte com o objeto desta licitação
8. Cláusula Oitava – Reajustamento e Revisão
8.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações,
obedecidas às disposições previstas na legislação vigente, em
especial, art. 12 do Decreto Municipal nº 13.558/2010 e
disposições previstas no respectivo edital
8.2. A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada,
em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado
8.3. Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-
se superior ao praticado no mercado o órgão gerenciador deverá

a) convocar a promitente contratada visando à negociação para a
redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado
b) convocar os demais promitentes contratados visando igual
oportunidade de negociação
8.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor/prestador, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a
Administração Municipal, através do Órgão Gerenciador, poderá
a) liberar a promitente contratada do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidade, se confirmado a veracidade dos motivos
e comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação
ocorrer antes do pedido de fornecimento/prestação de serviço
b) convocar os demais promitentes contratados visando igual
oportunidade de negociação
8.5. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador
deverá proceder à suspensão do item da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa
8.6. Os preços registrados poderão ser revistos nos termos e
prazo fixado pelo órgão da Administração Publica responsável pela
condução do conjunto de procedimentos do certame para registro
de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele
decorrente, nos termos do inciso III, art. 2º do Decreto Municipal nº
13.558/2010
8.7. A revisão de preços registrados em Ata não implica em
revisão dos preços dos contratos decorrentes de respectiva
licitação, a qual dependerá de requerimento formal do
PROMITENTE CONTRATADO e de comprovação do impacto que
gerou o eventual desequilíbrio econômico-financeiro
8.8. Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se
apresentem superiores aos de mercado
8.9. A revisão do preço somente será deferida após cumprir todos
os requisitos previstos no Item 18 das Disposições Gerais deste
edital, e terá validade a partir da data de publicação da deliberação
no Diário Oficial do Município
9. Cláusula Nona - Fiscalização do Contrato e Recebimento do
Objeto
9.1. Competirá ao Órgão Solicitante do Registro de Preços
proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da
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fiscalização do PROMITENTE CONTRATANTE não eximirá à
PROMITENTE CONTRATADA de total responsabilidade na
execução do contrato
9.1.1. Competirá ao PROMITENTE CONTRATANTE do Registro
de Preços, através da Unidade Requisitante e do Órgão
Gerenciador
a) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução
do contrato, determinando as providências necessárias à correção
das falhas ou defeitos observados
b) Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de
controle, acompanhamento e avaliação financeira de contratos e
convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam
acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual
c) Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a
regularidade da execução do contrato
d) Promover, com a presença da PROMITENTE CONTRATADA, a
verificação da execução já realizada, emitindo a competente
habilitação para o recebimento de pagamentos
e) Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle,
acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios
f) Fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações
trabalhistas e previdenciárias
g) Ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de
empregados da PROMITENTE CONTRATADA, cuja permanência
seja inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação
fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da CONTRATADA,
quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias,
bem como qualquer outra que tal fato imponha
h) Solicitar da PROMITENTE CONTRATADA, a qualquer tempo, a
apresentação de documentos relacionados com a execução do
contrato
9.2. Nos casos de aquisição de equipamentos ou prestação de
serviços de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo
circunstanciado e, nos demais, mediante recibo
9.3. O contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer
proposição de fornecimento/prestação de serviço em desacordo
com as especificações do objeto da licitação

9.4. A promitente contratada comprometerá a atender com
presteza às reclamações sobre a qualidade e pontualidade do
fornecimento, providenciando sua imediata correção, sem ônus
para o Município de Vitória da Conquista
9.5. Em caso de divergência entre a Nota de Empenho e a Nota
Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues, o
Fornecedor/Prestador será notificado para retirá-los imediatamente
providenciando eventuais retificações que prezem pela perfeita
execução do objeto licitado
10. Cláusula Décima - Das Penalidades
10.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando
a) Descumprir as condições da respectiva Ata de Registro de
Preços com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s).
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento
equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável
c) Não retirar a respectiva Ata de Registro de Preços com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s)
ou documento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável
d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este
se tornar superior àqueles praticados no mercado
10.2. A inexecução contratual, da Ata de Registro de Preços com
efeito de Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de
Serviço(s), inclusive por atraso injustificado, sujeitará a
PROMITENTE CONTRATADA à multa de mora, que será
graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os
seguintes limites máximos
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do
adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-
se a efetuar o reforço da caução, conforme o caso, dentro de 10
(dez) dias contados da data de sua convocação
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não
realizado
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia subsequente
ao trigésimo
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10.2.1. A multa a que se refere este item não impede que a
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as
demais sanções previstas na legislação vigente
10.2.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo,
será descontada da garantia do contratado faltoso
10.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além
da perda desta, a PROMITENTE CONTRATADA responderá pela
sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o
caso, cobrada administrativa e judicialmente
10.2.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se
reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à
PROMITENTE CONTRATADA o valor de qualquer multa
porventura imposta
10.2.5. As multas previstas neste item não têm caráter
compensatório e o seu pagamento não eximirá a PROMITENTE
CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas
11. Cláusula Décima Primeira - Da Rescisão
11.1. Os preços registrados poderão ser suspensos
temporariamente ou cancelados pela Administração, nas seguintes
hipóteses
a) Quando se tornarem superiores aos praticados no mercado
b) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado
11.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado do
fornecedor ou prestador de serviços, nas hipóteses previstas nesta
cláusula será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos
autos que deram origem ao Registro de Preços
11.3. Antes da suspensão ou cancelamento, a Administração
poderá proceder à negociação com o fornecedor ou prestador de
serviços, visando à revisão para a redução do preço registrado a
fim de compatibilizá-lo com os praticados no mercado
11.3.1. No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do
fornecedor ou prestador de serviço, a comunicação será feita
mediante publicação no link abaixo citado, considerando
cancelado o preço registrado a partir da data da publicação;
http://www.vitoriadaconquista.ba.gov.br/dom
11.4. A PROMITENTE CONTRATADA poderá solicitar o
cancelamento do preço registrado, mediante justificativa escrita,
por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela
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Administração, que comprove a impossibilidade temporária ou
definitiva de cumprir as exigências deste instrumento convocatório
12. Cláusula Décima Segunda – Vinculação ao Edital de
Licitação
12.1. Integra a presente Ata de Registro de Preços com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s),
como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo do
presente documento, bem como, do respectivo Edital e seus
anexos
13. Cláusula Décima Terceira – Foro
As partes elegem o Foro da Cidade de Vitória da Conquista,
Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente compromisso outrora firmado
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente
Registro de preço com Compromisso Fornecimento/Prestação de
Serviço(s) em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das
testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme

Vitória da Conquista - BA, 08 de setembro de 2015
______________________________________

MÁRCIA VIVIANE DE ARAÚJO SAMPAIO
______________________________________

TREZE COMERCIAL LTDA – EPP

Testemunhas:
______________________________
_______________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 373 / 2015 SMS 4ª
PUBLICAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE

SERVIÇO

Vitória da Conquista - Bahia
Ano 9 — Edição 1.705

quarta, 31 de agosto de 2016
Página 171 de 382



Modalidade de
Licitação:

Pregão
Presencial

(SRP)

Número:
077/2015-

SMS

Ata de Registro de Preços nº 373 / 2015 SMS
Processo Administrativo nº 9.573/2015
Pregão Presencial (SRP) nº 077/2015-SMS
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde/SMS

Aos 14 dias do mês de julho do ano de 2015, na cidade de Vitória
da Conquista, Estado da Bahia, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA
CONQUISTA – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
à Praça Joaquim Correia nº 55, Centro – CEP 45.000-907, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº 14.239.578/0001-00, neste ato devidamente
representado pela Ilma. Sra. Secretária Municipal de Saúde,
MÁRCIA VIVIANE DE ARAÚJO SAMPAIO , brasileira, casada,
enfermeira e advogada, residente à Rua Paulo Filadelfo, 03,
Morada da Primavera, Vitória da Conquista-Ba, portador do RG nº
06698806-39 SSP/BA e CPF nº 884.447.595-20 , nesta cidade,
doravante denominado PROMITENTE/CONTRATANTE e a
empresa INSTITUTO EUVALDO LODI – NÚCLEO REGIONAL DA
BAHIA sediada à Edistio Ponde, 342, STIEP, CEP 40.301-155,
Salvador-BA , inscrita no CNPJ/MF sob o nº  15.244.114/0001-54 ,
Inscrição Estadual nº Isenta, doravante denominada
PROMITENTE/CONTRATADA, neste ato representada pelo(a)
Sr(ª) Evandro Minuce Mazo, brasileiro(a), casado, engenheiro de
Produção, residente e domiciliado em Salvador-BA, portador(a) do
RG nº 4.702.618-9 SSP/SC. e CPF nº 164.618.078-02, acordam
proceder e obriga-se ao quanto segue relativo a CONTRATAÇÃO
FUTURA DE EMPRESAS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE
AGENTE DE INTEGRAÇÃO, ENTIDADE PARA ATUAR COMO
AGENCIADOR DE ESTUDANTES REGULARMENTE
MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EM CURSO DE NÍVEL
SUPERIOR, VINCULADOS A ESTRUTURA DE ENSINO
PÚBLICO OU PRIVADO DO PAÍS, PARA OPORTUNIDADE DE
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, PARA ATENDER
AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,  nos

termos do Decreto Municipal nº. 13.558/2010 e do Edital do
Pregão Presencial SRP nº 077/2015-SMS em epígrafe, parte
integrante do presente instrumento independente de transcrição,
nas condições abaixo:
1. Cláusula Primeira – Objeto
1.1. O Objeto desta Ata-Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) é o Registro dos Preços
ofertados pela PROMITENTE CONTRATADA para todos os itens
que seguem mencionados abaixo, que foram devidamente
quantificados e especificados na proposta apresentada em
03/07/2015, originária da licitação Pregão Presencial SRP nº
077/2015-SMS, e conforme ANEXO deste Edital que consiste no
resumo final da licitação confirmado na respectiva ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS

Lote
Nº.

Item
n.º

Aquisi
ção ou
Contra
tação
de
(descri
ção):

Q.
LICITA

DA
U.F.

Q.
Solicit

ada

Valor
Unitári

o 
R$

Custo
Mensal
Total

R$

1 1.1

Agenci
amento
de
estágio
supervi
sionad
o de
estuda
ntes
que
esteja
m
frequen
tando
o
ensino
regular
em 30 UNIDA

DE
R$

15,00
R$

450,00
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Institui
ção de
educaç
ão
Superi
or de
acordo
com as
regras
da lei
de
Estágio
nº
11.788/
88.

Valor Total do Lote ANUAL R$ 5.400,00
Valor Total da Planilha R$5.400,00

1.2. Os preços do PROMITENTE CONTRATADA, relacionados
aos moldes do Anexo VI deste Edital, ficam registrados para fins
de cumprimento deste instrumento e dos Contratos que venham a
ser firmados entre a PROMITENTE CONTRATADA e o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, através da Secretaria
Municipal de Saúde
1.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração
Pública Municipal a firmar as contratações que deles poderão
advir, ficando facultado a utilização de outras licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade
de condições
1.4. Fica a PROMITENTE CONTRATADA obrigada a aceitar,
quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e
dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou
supressões que se fizer nas compras, de até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões
resultantes de acordo celebrado entre as partes, na forma dos §§
1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/93
1.5. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a
associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência,
total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou

incorporação da contratada, não se responsabilizando o
PROMITENTE CONTRATANTE por nenhum compromisso
assumido por aquela com terceiros
1.6. Durante o prazo de validade, as propostas selecionadas no
registro de preços ficarão à disposição da ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, para que efetue as contratações nas oportunidades e
quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido
2. Cláusula Segunda – Dotação Orçamentária
2.1. As despesas decorrentes da execução da presente licitação
correrão pelos Projetos/Atividades e Elementos de Despesa
referenciados em edital ou àqueles informados pela unidade
requisitante da licitação à época da contratação, devidamente
ajustados nas dotações do exercício subsequente
3. Cláusula Terceira – Preço e Condições de Pagamento
3.1. O valor da presente Ata-Termo de Compromisso é o valor
ofertado pela PROMITENTE CONTRATADA para o(s) lote(s ) 01
resultantes do resultado da licitação e constante(s) da proposta
apresentada no Pregão Presencial SRP nº. 077/2015-SMS , que
faz parte integrante deste instrumento, independentemente de
transcrição, perfazendo o valor total estimado de R$ 5.400,00
(CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS), fixos, inclusos todos os
custo e despesas decorrentes de transporte CIF/Vitória da
Conquista, seguros, tributos, contribuições fiscais e parafiscais,
emolumentos e todos os custos de qualquer natureza necessários
à perfeita execução do objeto licitado
3.2. O pagamento será realizado pela Administração Municipal em
até 30 dias após o recebimento e emissão da Nota Fiscal, através
de crédito em conta corrente junto ao banco e agência bancária
informados pela PROMITENTE CONTRATADA em sua respectiva
proposta de preços, após o recebimento definitivo dos materiais e
ou serviços atestados pela Unidade Requisitante da licitação, que
procederá conferência dos serviços, materiais e quantidades
recebidascom respectiva Nota Fiscal, nos termos da legislação
vigente
3.3. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
PROMITENTE CONTRATADA  não tenha concorrido de alguma
forma para tanto, o valor devido poderá ser acrescido de encargos
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a
data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo
pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a
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seguinte fórmula:
EM = I x N x
VP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor
originariamente devido
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

I =
(6 /
100)
365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento
e a data do efetivo pagamento.
VP = Valor da Parcela em atraso
3.4. Os pagamentos poderão ser sustados pelo PROMITENTE /
CONTRATANTE nos seguintes casos:
3.4.1. Não cumprimento das obrigações assumidas que possam
de qualquer forma prejudicar o PROMITENTE / CONTRATANTE.
3.4.2. Inadimplência de obrigações da PROMITENTE /
CONTRATANTE para com o PROMITENTE / CONTRATANTE,
por conta do estabelecido no contrato;
3.4.3. Não execução das condições estabelecidas no contrato;
3.5. Na ocorrência de necessidade de providências
complementares por parte da contratada o decurso do prazo de
pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir
da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será
devida atualização financeira
3.6. O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá
ser apresentado pela PROMITENTE CONTRATADA , através de
Nota Fiscal, no mínimo de duas vias, com os requisitos da lei
vigente, dentro dos prazos estabelecidos na sua proposta, após
assinatura do contrato ou outros instrumentos hábeis, nas formas
previstas na legislação vigente
3.7. A entrega do material, por parte da CONTRATADA, para a
Unidade Requisitante mencionada no Item 2 Parte A do
Preâmbulo deste edital, NÃO PODERÁ ESTAR VINCULADA A
DÉBITOS DE OUTRAS UNIDADES, porventura existentes, sob
pena de sanções previstas em lei
3.8. CONTRATANTE/COMODATÁRIO se reserva o direito de

recolher e/ou reter, no valor pago, tributos que sejam de sua
competência ou dos quais seja responsável ou substituto tributário;
3.9. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, salvo
quando, por algum fato ou motivo superveniente, as obrigações
para uma das partes tornarem-se extremamente onerosas,
constatando-se deste modo, uma quebra do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, devendo ser cumprido entre as partes todos
os requisitos e procedimentos determinados pelo Edital de
Licitação e seus anexos.
3.9.1. Caso ocorra o fato descrito na subcláusula “3.9” a
PROMITENTE CONTRATADA  deverá solicitar formalmente ao
PROMITENTE CONTRATANTE, por meio da Gerência de
Compras, o reajuste do valor pactuado, acostando os devidos
documentos que comprovem a procedência do pleito, após será
realizado pelo PROMITENTE CONTRATANTE, estudo de
mercado que comprove a situação fática descrita;
4. Cláusula Quarta – Validade
4.1. Esta Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) terá validade de 12 (doze)
meses, a contar da data de assinatura, conforme Inciso III § 3º do
art. 15 da Lei nº 8.666/93, podendo, a critério da Administração
Pública Municipal, serem celebrados tantos contratos quantos
necessários, para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde,
unidade requisitante do presente processo licitatório
5. Cláusula Quinta – Obrigações da Contratada
5.1. Cumprir a presente Ata com efeito de Termo de Compromisso
de Fornecimento/Prestação de Serviço(s) conforme disposições
nele constantes, sem prejuízo da cobrança da multa
correspondente ao período total do atraso, respeitado o disposto
na cláusula quarta, bem como na legislação vigente
5.2. Cumprir, integralmente todas as cláusulas constantes dos
contratos por ventura firmados, sob pena de cancelamento da
presente Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s)
5.3. Entregar o material ou prestar o serviço no endereço
mencionado no Item 1.3 Parte B - das Disposições Específicas
do Certame deste edital ou no local previamente definido, em
até 10(dez) dias do recebimento da(s) Ordem(s) de
Compra(s)/Serviço(s)- (Pedido(s) emitida pelo órgão da
Administração Pública responsável pelo gerenciamento da Ata de

Vitória da Conquista - Bahia
Ano 9 — Edição 1.705

quarta, 31 de agosto de 2016
Página 174 de 382



Registro de Preços (Coordenação de Apoio Técnico
Administrativo), nos termos do § 2º do Decreto Municipal nº
13.558/2010
5.4. Manter durante todo o prazo de validade do Registro de
Preços todas as condições de habilitação exigidas na licitação em
referência, como condição para celebração do contrato ou
instrumento equivalente
5.5. Apresentar-se junto à Administração Municipal quando
convocado, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados
da data do recebimento da convocação, durante o período de
vigência desta Ata de Registro de Preços, para assinatura do
contrato de fornecimento, nos termos e cláusulas previstas neste
edital
5.6. Corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas,
os materiais ou serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou
desconformidades no total ou em parte com o objeto desta
licitação
5.7. Acompanhar a confecção da Ata com efeito de Termo de
Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviços e do
Contrato de Fornecimento/Prestação de Serviços ou
documento equivalente, com vistas a realizar a retirada de tais
documentos junto à Administração Municipal para assinatura
e devolução junto ao Órgão Gerenciador (Coordenação de
Apoio Técnico Administrativo), situado no endereço
mencionado, conforme segue
Coordenação de Apoio Técnico Administrativo – Rua Coronel
Gugé, nº 211, Centro, CEP 45.000-510 – Vitória da Conquista,
BA. Fone/fax: (77) 3429 7410 / 3429 7412; e-mail:
licitacao.saudevc@gmail.com
6. Cláusula Sexta – Da Contratação
6.1. A promitente Cantratada poderá ser convocado a qualquer
momento, durante o período de vigência deste Registro de Preços,
para assinatura do contrato, que deverá fazê-lo no prazo máximo
de até 05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento da
convocação via comunicação expressa
6.2. O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, ESTADO DA
BAHIA, observados os critérios e condições estabelecidas neste
edital, poderá contratar, concomitantemente, com dois ou mais
fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se
a capacidade de fornecimento do bem ou serviço do licitante e

obedecida à ordem de classificação das respectivas propostas
6.3. Na hipótese de a promitente contratada convocado não
assinar o Contrato ou instrumento equivalente, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da
convocação, a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá chamar os
demais licitantes que tenham os seus preços registrados,
obedecendo à ordem de classificação, propondo a contratação do
fornecimento dos materiais ou dos serviços registrados, pelos
preços apresentado pelo primeiro colocado
6.4. Na hipótese de os demais licitantes não aceitarem a
contratação pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, a
Administração poderá realizar nova licitação, perdendo o
participante desta Ata de Registro, a critério da administração, o
direito de preferência
6.5. A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente
deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou
mandatário com poderes expressos
6.6. Os contratos decorrentes deste Registro de Preços terão sua
vigência conforme as disposições contidas no Edital e nos
respectivos contratos, obedecido ao disposto no art. 57 da Lei no

8.666/93
6.7. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais registradas, acréscimos que se fizerem no objeto, de
até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada
lote/produto registrado
7. Cláusula Sétima – Forma de Fornecimento, Entrega e
Recebimento dos Materiais
7.1. O compromisso de fornecimento/prestação de serviço(s)
estará perfeitamente caracterizado mediante a emissão da Nota
de Empenho da unidade gestora da despesa, com posterior
encaminhamento da(s) Ordem(s) de Compra(s)/Serviço(s)
(Pedido(s)) aos respectivos CONTRATADOS de cada lote licitado
7.2. Os produtos/serviços serão recebidos pela(s) respectiva(s)
unidade(s) requisitante(s) da licitação, descrita(s) no Item 2 Parte
A do Preâmbulo deste edital, que procederá a verificação da
conformidade do material com a(s) especificação(ões), no
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do seu recebimento.
Transcorrido tal prazo sem que a Unidade requisitante, através do
órgão responsável, aponte quaisquer desvios, falhas, vícios,
defeitos ou desconformidades no que se refere aos produtos
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entregues, será declarado o recebimento definitivo do(s)
produto(s)/serviço(s)
7.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a
responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita execução deste
documento de compromisso de fornecimento, quanto à qualidade,
correção e segurança do objeto contratado
7.4. Correrá por conta da PROMITENTE / CONTRATADA , toda e
qualquer despesa com ensaios, testes, laudos e demais provas
exigidas por normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do
objeto deste instrumento, sempre que necessário
7.5. O detentor do Registro de Preços é obrigado a corrigir,
remover ou substituir, totalmente às suas expensas, os materiais
em que se verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no
total ou em parte com o objeto desta licitação
8. Cláusula Oitava – Reajustamento e Revisão
8.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações,
obedecidas às disposições previstas na legislação vigente, em
especial, art. 12 do Decreto Municipal nº 13.558/2010 e
disposições previstas no respectivo edital
8.2. A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada,
em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado
8.3. Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-
se superior ao praticado no mercado o órgão gerenciador deverá
a) convocar a promitente contratada visando à negociação para a
redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado
b) convocar os demais promitentes contratados visando igual
oportunidade de negociação
8.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e a PROMITENTE CONTRATADA, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o
compromisso, a Administração Municipal, através do Órgão
Gerenciador, poderá
a) liberar a promitente contratada do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidade, se confirmado a veracidade dos motivos
e comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação
ocorrer antes do pedido de fornecimento/prestação de serviço
b) convocar os demais promitentes contratados visando igual
oportunidade de negociação
8.5. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador

deverá proceder à suspensão do item da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa
8.6. Os preços registrados poderão ser revistos nos termos e
prazo fixado pelo órgão da Administração Publica responsável pela
condução do conjunto de procedimentos do certame para registro
de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele
decorrente, nos termos do inciso III, art. 2º do Decreto Municipal nº
13.558/2010
8.7. A revisão de preços registrados em Ata não implica em
revisão dos preços dos contratos decorrentes de respectiva
licitação, a qual dependerá de requerimento formal da
PROMITENTE CONTRATADA e de comprovação do impacto que
gerou o eventual desequilíbrio econômico-financeiro
8.8. Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se
apresentem superiores aos de mercado
8.9. A revisão do preço somente será deferida após cumprir todos
os requisitos previstos no Item 18 das Disposições Gerais deste
edital, e terá validade a partir da data de publicação da deliberação
no Diário Oficial do Município
9. Cláusula Nona - Fiscalização do Contrato e Recebimento do
Objeto
9.1. Competirá ao Órgão Solicitante do Registro de Preços
proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da
fiscalização do PROMITENTE CONTRATANTE não eximirá à
CONTRATADA de total responsabilidade na execução do contrato
9.1.1. Competirá ao PROMITENTE CONTRATANTE do Registro
de Preços, através da Unidade Requisitante e do Órgão
Gerenciador
a) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução
do contrato, determinando as providências necessárias à correção
das falhas ou defeitos observados
b) Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de
controle, acompanhamento e avaliação financeira de contratos e
convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam
acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual
c) Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a
regularidade da execução do contrato
d) Promover, com a presença da PROMITENTE CONTRATADA, a
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verificação da execução já realizada, emitindo a competente
habilitação para o recebimento de pagamentos
e) Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle,
acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios
f) Fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações
trabalhistas e previdenciárias
g) Ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de
empregados da PROMITENTE CONTRATADA, cuja permanência
seja inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação
fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da PROMITENTE
CONTRATADA, quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e
previdenciárias, bem como qualquer outra que tal fato imponha
h) Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de
documentos relacionados com a execução do contrato
9.2. Nos casos de aquisição de equipamentos ou prestação de
serviços de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo
circunstanciado e, nos demais, mediante recibo
9.3. O contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer
proposição de fornecimento/prestação de serviço em desacordo
com as especificações do objeto da licitação
9.4. A PROMITENTE CONTRATADA se comprometerá a atender
com presteza às reclamações sobre a qualidade e pontualidade do
fornecimento, providenciando sua imediata correção, sem ônus
para o Município de Vitória da Conquista
9.5. Em caso de divergência entre a Nota de Empenho e a Nota
Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues, o
Fornecedor/Prestador será notificado para retirá-los imediatamente
providenciando eventuais retificações que prezem pela perfeita
execução do objeto licitado
10. Cláusula Décima - Das Penalidades
10.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando
a) Descumprir as condições da respectiva Ata de Registro de
Preços com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s).
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento
equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável

c) Não retirar a respectiva Ata de Registro de Preços com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s)
ou documento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável
d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este
se tornar superior àqueles praticados no mercado
10.2. A inexecução contratual, da Ata de Registro de Preços com
efeito de Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de
Serviço(s), inclusive por atraso injustificado, sujeitará a
PROMITENTE CONTRATADA à multa de mora, que será
graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os
seguintes limites máximos
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do
adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-
se a efetuar o reforço da caução, conforme o caso, dentro de 10
(dez) dias contados da data de sua convocação
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não
realizado
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia subsequente
ao trigésimo
10.2.1. A multa a que se refere este item não impede que a
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as
demais sanções previstas na legislação vigente
10.2.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo,
será descontada da garantia do contratado faltoso
10.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além
da perda desta, a PROMITENTE CONTRATADA responderá pela
sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o
caso, cobrada administrativa e judicialmente
10.2.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se
reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à
PROMITENTE CONTRATADA o valor de qualquer multa
porventura imposta
10.2.5. As multas previstas neste item não têm caráter
compensatório e o seu pagamento não eximirá a PROMITENTE
CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos
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decorrentes das infrações cometidas
11. Cláusula Décima Primeira - Da Rescisão
11.1. Os preços registrados poderão ser suspensos
temporariamente ou cancelados pela Administração, nas seguintes
hipóteses
a) Quando se tornarem superiores aos praticados no mercado
b) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado
11.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado do
fornecedor ou prestador de serviços, nas hipóteses previstas nesta
cláusula será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos
autos que deram origem ao Registro de Preços
11.3. Antes da suspensão ou cancelamento, a Administração
poderá proceder à negociação com o fornecedor ou prestador de
serviços, visando à revisão para a redução do preço registrado a
fim de compatibilizá-lo com os praticados no mercado
11.3.1. No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do
fornecedor ou prestador de serviço, a comunicação será feita
mediante publicação no link abaixo citado, considerando
cancelado o preço registrado a partir da data da publicação;
http://www.vitoriadaconquista.ba.gov.br/dom
11.4. A Contratada poderá solicitar o cancelamento do preço
registrado, mediante justificativa escrita, por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração, que
comprove a impossibilidade temporária ou definitiva de cumprir as
exigências deste instrumento convocatório
12. Cláusula Décima Segunda – Vinculação ao Edital de
Licitação
12.1. Integra a presente Ata de Registro de Preços com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s),
como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo do
presente documento, bem como, do respectivo Edital e seus
anexos
13. Cláusula Décima Terceira – Foro
As partes elegem o Foro da Cidade de Vitória da Conquista,
Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente compromisso outrora firmado
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente
Registro de preço com Compromisso Fornecimento/Prestação de

__D812A42173__

Serviço(s) em 02 (três) vias de igual teor e forma na presença das
testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme

Vitória da Conquista - BA, 08 de setembro de 2015
______________________________________

MÁRCIA VIVIANE DE ARAÚJO SAMPAIO
___________________________________

INSTITUTO EUVALDO LODI – NÚCLEO REGIONAL DA BAHIA

Testemunhas:
__________________________________
__________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 391/ 2015SMS 4ª
PUBLICAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE

SERVIÇO

Modalidade
de Licitação:

Pregão
Eletrônico

(SRP)

Número:
065/2015-

SMS

Ata de Registro de Preços nº 391/ 2015 SMS
Processo Administrativo nº 36.747/2014
Pregão Eletrônico (SRP) nº 065/2015-SMS
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde/SMS

Aos 23 dias do mês de julho do ano de 2015, na cidade de Vitória
da Conquista, Estado da Bahia,o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA
CONQUISTA – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
à Praça Joaquim Correia nº 55, Centro – CEP 45.000-907, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº 14.239.578/0001-00, neste ato devidamente
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representado pela Ilma. Sra. Secretária Municipal de Saúde,
MÁRCIA VIVIANE DE ARAÚJO SAMPAIO , brasileira, casada,
enfermeira e advogada, residente à Rua Paulo Filadelfo, 03,
Morada da Primavera, Vitória da Conquista-Ba, portador do RG nº
06698806-39 SSP/BA e CPF nº 884.447.595-20 doravante
denominada PROMITENTE/CONTRATANTE e a empresa
MEDCITY PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP sediada à AV.
Manoel Dias da Silva, 1783, Sala 101 e 102, Pituba, CEP 41.830-
00, Salvador- BA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.150.605/0001-10,
Inscrição Estadual nº 054414309, doravante denominada
PROMITENTE/CONTRATADA, neste ato representada pelo(a)
Sr(ª) Ricardo Barreto Prata, brasileiro(a), divorciado, economista,
residente e domiciliado(a) à Rua Alameda Catânia, 306, Apto
1602, CEP 41.830-490, Salvador-BA, portador(a) do RG nº
1.082.449-97 SSP-PR e CPF/ M F nº 110.252.045-49, acordam
proceder e obriga-se ao quanto segue relativo ao REGISTRO DE
PREÇO PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE PESSOAS
JURÍDICAS OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS
DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS
ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA
DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA - DAB, JUNTO À
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, nos termos do Decreto Municipal nº. 13.558/2010 e
do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 065/2015-SMS em
epígrafe, parte integrante do presente instrumento independente
de transcrição, nas condições abaixo:
1. Cláusula Primeira – Objeto
1.1. O Objeto desta Ata-Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) é o Registro dos Preços
ofertados pelo PROMITENTE CONTRATADO para todos os itens
que seguem mencionados abaixo, que foram devidamente
quantificados e especificados na proposta apresentada em
02/07/2015, originária da licitação Pregão Eletrônico SRP nº
065/2015-SMS, e conforme ANEXO deste Edital que consiste no
resumo final da licitação confirmado na respectiva ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS

Lote Item

Aquisi
ção ou
Contra Q. Q.

Valor
Unitári Valor

Nº. n.º tação
de
(descri
ção):

LICITA
DA

U.F. Solicit
ada

o 
R$

Total 
R$

18

18.1

FILME
RADIO
GRÁFI
CO,
uso
odontol
ógico,
dimens
ões
3x4
cm,
uso
adulto.
Embala
gem:
caixa
com
150
películ
as,
com
dados
de
identifi
cação
do
produto
,
marca
do
fabrica
nte,
data
de
fabrica
ção e

280 CX R$
88,06

R$
24.656,

80
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prazo
de
validad
e.
Marca:
PROG
RAD

18.2

FIXAD
OR
PARA
FILME
S
RADIO
GRÁFI
COS:
Água
(80-
85%),
tiossulf
ato de
amônio
(5-
10%)
tiocion
ato de
amônio
(5-
10%),
frasco
com
475ml.
Marca:
PROG
RAD

300 UND R$
7,81

R$
2.343,0

0

Valor
Total

do
Lote

R$ 26.999,80

R$

26.999,
80

1.2. Os preços do PROMITENTE CONTRATADA /PRESTADOR
DE SERVIÇOS, relacionados aos moldes do Anexo VI deste
Edital, ficam registrados para fins de cumprimento deste
instrumento e dos Contratos que venham a ser firmados entre o
PROMITENTE CONTRATADA e o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, através da Secretaria Municipal de Saúde
1.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração
Pública Municipal a firmar as contratações que deles poderão
advir, ficando facultado a utilização de outras licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade
de condições
1.4. Fica o PROMITENTE CONTRATADA obrigado a aceitar,
quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e
dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou
supressões que se fizer nas compras, de até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões
resultantes de acordo celebrado entre as partes, na forma dos §§
1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/93
1.5. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a
associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência,
total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou
incorporação da contratada, não se responsabilizando o
CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela
com terceiros
1.6. Durante o prazo de validade, as propostas selecionadas no
registro de preços ficarão à disposição da ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, para que efetue as contratações nas oportunidades e
quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido
2. Cláusula Segunda – Dotação Orçamentária
2.1. As despesas decorrentes da execução da presente licitação
correrão pelos Projetos/Atividades e Elementos de Despesa
referenciados em edital ou àqueles informados pela unidade
requisitante da licitação à época da contratação, devidamente
ajustados nas dotações do exercício subsequente
2.2. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo
servidor competente, na Nota Fiscal/Fatura, juntamente com a
Nota Eletrônica apresentada pela CONTRATADA.
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3. Cláusula Terceira – Preço e Condições de Pagamento
3.1. O valor da presente Ata-Termo de Compromisso é o valor
ofertado pelo PROMITENTE CONTRATADA para o(s) lote(s) 18
resultantes do resultado da licitação e constante(s) da proposta
apresentada no Pregão Eletrônico SRP nº. 065/2015-SMS , que
faz parte integrante deste instrumento, independentemente de
transcrição, perfazendo o valor total estimado de R$ 26.999,80
(VINTE E SEIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS
E OITENTA CENTAVOS ), fixos, inclusos todos os custo e
despesas decorrentes de transporte CIF/Vitória da Conquista,
seguros, tributos, contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos
e todos os custos de qualquer natureza necessários à perfeita
execução do objeto licitado
3.2. O pagamento será realizado pela Administração Municipal em
até 30 dias após o recebimento e emissão da Nota Fiscal, através
de crédito em conta corrente junto ao banco e agência bancária
informados pela CONTRATADA em sua respectiva proposta de
preços, após o recebimento definitivo dos materiais e ou serviços
atestados pela Unidade Requisitante da licitação, que procederá
conferência dos serviços, materiais e quantidades recebidas com
respectiva Nota Fiscal, nos termos da legislação vigente
3.2.1. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo
servidor competente, da Nota Fiscal, que deverá vir acompanhada
do DANFE e/ou RANFS, apresentadas pela CONTRATADA.
3.2.2. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade
da Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA e do regular
cumprimento das obrigações assumidas;
3.2.3. O DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
será exigido, sempre que a nota fiscal for eletrônica;
3.2.4. O Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço - RANFS -
será exigido, nos casos de prestadores de serviço sediados fora
do Município de Vitória da Conquista, cuja nota fiscal não seja
emitido por este Ente, mas que executarem o serviço neste
Município, conforme arts. 32, 33 e 34 do Decreto Municipal n.º
15.454, de 18 de outubro de 2013.
3.2.5. Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal
será motivo de correção por parte da adjudicatária e haverá, em
decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o
problema seja definitivamente sanado
3.3. Os pagamentos poderão ser sustados pelo CONTRATANTE

nos seguintes casos:
3.3.1. Não cumprimento das obrigações assumidas que possam
de qualquer forma prejudicar o CONTRATANTE.
3.3.2. Inadimplência de obrigações da CONTRATADA para com o
CONTRATANTE, por conta do estabelecido no contrato;
3.3.3. Não execução das condições estabelecidas no contrato;
3.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto,
o valor devido poderá ser acrescido de encargos moratórios
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite
prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa
de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:
EM = I x N
x VP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor
originariamente devido
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

I =

(6 /
100

)
365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento
e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso
3.4.1. Os pagamentos poderão ser sustados pelo CONTRATANTE
no caso do não cumprimento de quaisquer das obrigações
assumidas pela CONTRATADA neste contrato ou previstas no
Edital e na Ata.
3.4.2. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo
servidor competente, na Nota Fiscal/Fatura, juntamente com a
Nota Eletrônica apresentada pela CONTRATADA.
3.3.2.1 O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade
da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA e do
regular cumprimento das obrigações assumidas.
3.5. Na ocorrência de necessidade de providências
complementares por parte da contratada o decurso do prazo de
pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir
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da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será
devida atualização financeira
3.6. O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá
ser apresentado pelo PROMITENTE CONTRATADO, através de
Nota Fiscal, no mínimo de duas vias, com os requisitos da lei
vigente, dentro dos prazos estabelecidos na sua proposta, após
assinatura do contrato ou outros instrumentos hábeis, nas formas
previstas na legislação vigente
3.7. A CONTRATANTE se reserva o direito de recolher e/ou reter,
no valor pago, tributos que sejam de sua competência ou dos
quais seja responsável ou substituto tributário;
3.8. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, salvo
quando, por algum fato ou motivo superveniente, as obrigações
para uma das partes tornarem-se extremamente onerosas,
constatando-se deste modo, uma quebra do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, devendo ser cumprido entre as partes todos
os requisitos e procedimentos determinados pelo Edital de
Licitação e seus anexos.
3.8.1. Caso ocorra o fato descrito na subcláusula “6.4” a
CONTRATADA deverá solicitar formalmente ao CONTRATANTE,
por meio da Gerência de Compras, o reajuste do valor pactuado,
acostando os devidos documentos que comprovem a procedência
do pleito, após será realizado pelo CONTRATANTE, estudo de
mercado que comprove a situação fática descrita;
3.9. A entrega do material, por parte da CONTRATADA, para a
Unidade Requisitante mencionada no Item 2 Parte A do
Preâmbulo deste edital, NÃO PODERÁ ESTAR VINCULADA A
DÉBITOS DE OUTRAS UNIDADES, porventura existentes, sob
pena de sanções previstas em lei
4. Cláusula Quarta – Validade
4.1. Esta Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) terá validade de 12 (doze)
meses, a contar da data de assinatura, conforme Inciso III § 3º do
art. 15 da Lei nº 8.666/93, podendo, a critério da Administração
Pública Municipal, serem celebrados tantos contratos quantos
necessários, para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde,
unidade requisitante do presente processo licitatório
5. Cláusula Quinta – Obrigações da CONTRATADA
5.1. Cumprir a presente Ata com efeito de Termo de Compromisso
de Fornecimento/Prestação de Serviço(s) conforme disposições

nele constantes, sem prejuízo da cobrança da multa
correspondente ao período total do atraso, respeitado o disposto
na cláusula quarta, bem como na legislação vigente
5.2. Cumprir, integralmente todas as cláusulas constantes dos
contratos por ventura firmados, sob pena de cancelamento da
presente Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s)
5.3. Entregar o material ou prestar o serviço no endereço
mencionado no Item 1.4 Parte B - das Disposições Específicas
do Certame deste edital ou no local previamente definido, em
até 05 (cinco) dias após a emissão da(s) Ordem(s) de
Compra(s)/Serviço(s)- (Pedido(s) emitida pelo órgão da
Administração Pública responsável pelo gerenciamento da Ata de
Registro de Preços (Coordenação de Apoio Técnico
Administrativo), nos termos do § 2º do Decreto Municipal nº
13.558/2010
5.4. Manter durante todo o prazo de validade do Registro de
Preços todas as condições de habilitação exigidas na licitação em
referência, como condição para celebração do contrato ou
instrumento equivalente
5.5. Apresentar-se junto à Administração Municipal quando
convocado, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados
da data do recebimento da convocação, durante o período de
vigência desta Ata de Registro de Preços, para assinatura do
contrato de fornecimento, nos termos e cláusulas previstas neste
edital
5.6. Corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas,
os materiais ou serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou
desconformidades no total ou em parte com o objeto desta
licitação
5.7. Acompanhar a confecção da Ata com efeito de Termo de
Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviços, com
vistas a realizar a retirada de tais documentos junto à
Administração Municipal para assinatura e devolução junto ao
Órgão Gerenciador (Coordenação de Apoio Técnico
Administrativo), situado no endereço mencionado, conforme
segue
Coordenação de Apoio Técnico Administrativo – Rua Coronel
Gugé, nº 211, Centro, CEP 45.000-510 – Vitória da Conquista,
BA. Fone/fax: (77) 3429 7410 / 3429 7412; e-mail:

Vitória da Conquista - Bahia
Ano 9 — Edição 1.705

quarta, 31 de agosto de 2016
Página 182 de 382



licitacao.saudevc@gmail.com
6. Cláusula Sexta – Da Contratação
6.1. A PROMITENTE CONTRATADA poderá ser convocado a
qualquer momento, durante o período de vigência deste Registro
de Preços, para assinatura do contrato, que deverá fazê-lo no
prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados da data do
recebimento da convocação via comunicação expressa
6.2. O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, ESTADO DA
BAHIA, observados os critérios e condições estabelecidas neste
edital, poderá contratar, concomitantemente, com dois ou mais
fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se
a capacidade de fornecimento do bem ou serviço do licitante e
obedecida à ordem de classificação das respectivas propostas
6.3. Na hipótese de a promitente contratada convocado não
assinar o Contrato ou instrumento equivalente, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da
convocação, a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá chamar os
demais licitantes que tenham os seus preços registrados,
obedecendo à ordem de classificação, propondo a contratação do
fornecimento dos materiais ou dos serviços registrados, pelos
preços apresentado pelo primeiro colocado
6.4. Na hipótese de os demais licitantes não aceitarem a
contratação pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, a
Administração poderá realizar nova licitação, perdendo o
participante desta Ata de Registro, a critério da administração, o
direito de preferência
6.5. A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente
deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou
mandatário com poderes expressos
6.6. Os contratos decorrentes deste Registro de Preços terão sua
vigência conforme as disposições contidas no Edital e nos
respectivos contratos, obedecido ao disposto no art. 57 da Lei no

8.666/93
6.7. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas
condições contratuais registradas, acréscimos que se fizerem no
objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada
para cada lote/produto registrado
7. Cláusula Sétima – Forma de Fornecimento, Entrega e
Recebimento dos Materiais
7.1. O compromisso de fornecimento/prestação de serviço(s)

estará perfeitamente caracterizado mediante a emissão da Nota
de Empenho da unidade gestora da despesa, com posterior
encaminhamento da(s) Ordem(s) de Compra(s)/Serviço(s)
(Pedido(s)) aos respectivos CONTRATADOS de cada lote licitado
7.2. Os produtos deverão conter em suas embalagens e unidades
de acondicionamento o número do lote e validade, quando
necessária
7.3. Os produtos nacionais ou importados deverão ser entregues
contendo rótulos com todas as informações sobre os mesmos em
língua portuguesa, nos termos do art. 31 do Código de Defesa do
Consumidor
7.4. A Nota Fiscal preferencialmente deverá conter o(s) lote(s) de
fabricação de cada produto a ser entregue
7.5. Os produtos/serviços serão recebidos pela(s) respectiva(s)
unidade(s) requisitante(s) da licitação, descrita(s) no Item 11.1
Parte A do Preâmbulo  deste edital, que procederá a verificação
da conformidade do material com a(s) especificação(ões), no
prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados do seu recebimento.
Transcorrido tal prazo sem que a Unidade requisitante, através do
órgão responsável, aponte quaisquer desvios, falhas, vícios,
defeitos ou desconformidades no que se refere aos produtos
entregues, será declarado o recebimento definitivo do(s)
produto(s)/serviço(s)
7.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a
responsabilidade A CONTRATADA pela perfeita execução deste
documento de compromisso de fornecimento, quanto à qualidade,
correção e segurança do objeto contratado
7.7. Correrá por conta A CONTRATADA, toda e qualquer despesa
com ensaios, testes, laudos e demais provas exigidas por normas
técnicas oficiais, para a perfeita execução do objeto deste
instrumento, sempre que necessário
7.8. O detentor do Registro de Preços é obrigado a corrigir,
remover ou substituir, totalmente às suas expensas, os materiais
em que se verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no
total ou em parte com o objeto desta licitação
8. Cláusula Oitava – Reajustamento e Revisão
8.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações,
obedecidas às disposições previstas na legislação vigente, em
especial, art. 12 do Decreto Municipal nº 13.558/2010 e
disposições previstas no respectivo edital

Vitória da Conquista - Bahia
Ano 9 — Edição 1.705

quarta, 31 de agosto de 2016
Página 183 de 382



8.2. A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada,
em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado
8.3. Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-
se superior ao praticado no mercado o órgão gerenciador deverá
a) convocar A CONTRATADA  visando à negociação para a
redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado
b) convocar os demais CONTRATADOS visando igual
oportunidade de negociação
8.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados ACONTRATADA, mediante requerimento devidamente
comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Administração
Municipal, através do Órgão Gerenciador, poderá
a) l iberar CONTRATADA do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidade, se confirmado a veracidade dos motivos
e comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação
ocorrer antes do pedido de fornecimento/prestação de serviço
b) convocar os demais CONTRATADOS visando igual
oportunidade de negociação
8.5. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador
deverá proceder à suspensão do item da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa
8.6. Os preços registrados poderão ser revistos nos termos e
prazo fixado pelo órgão da Administração Publica responsável pela
condução do conjunto de procedimentos do certame para registro
de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele
decorrente, nos termos do inciso III, art. 2º do Decreto Municipal nº
13.558/2010
8.7. A revisão de preços registrados em Ata não implica em
revisão dos preços dos contratos decorrentes de respectiva
licitação, a qual dependerá de requerimento formal do
CONTRATADO e de comprovação do impacto que gerou o
eventual desequilíbrio econômico-financeiro
8.8. Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se
apresentem superiores aos de mercado
8.9. A revisão do preço somente será deferida após cumprir todos
os requisitos previstos no Item 18 das Disposições Gerais deste
edital, e terá validade a partir da data de publicação da deliberação
no Diário Oficial do Município

9. Cláusula Nona - Fiscalização do Contrato e Recebimento do
Objeto
9.1. Competirá ao Órgão Solicitante do Registro de Preços
proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da
fiscalização do CONTRATANTE não eximirá à CONTRATADA de
total responsabilidade na execução do contrato
9.1.1. Competirá ao CONTRATANTE do Registro de Preços,
através da Unidade Requisitante e do Órgão Gerenciador
a) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução
do contrato, determinando as providências necessárias à correção
das falhas ou defeitos observados
b) Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de
controle, acompanhamento e avaliação financeira de contratos e
convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam
acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual
c) Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a
regularidade da execução do contrato
d) Promover, com a presença da CONTRATADA, a verificação da
execução já realizada, emitindo a competente habilitação para o
recebimento de pagamentos
e) Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle,
acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios
f) Fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações
trabalhistas e previdenciárias
g) Ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de
empregados da CONTRATADA, cuja permanência seja
inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação
fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da CONTRATADA,
quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias,
bem como qualquer outra que tal fato imponha
h) Solicitar da CONTRATADA, a qualquer tempo, a apresentação
de documentos relacionados com a execução do contrato
9.2. Nos casos de aquisição de equipamentos ou prestação de
serviços de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo
circunstanciado e, nos demais, mediante recibo
9.3. O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, qualquer
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proposição de fornecimento/prestação de serviço em desacordo
com as especificações do objeto da licitação
9.4. A CONTRATADA se comprometerá a atender com presteza
às reclamações sobre a qualidade e pontualidade do fornecimento,
providenciando sua imediata correção, sem ônus para o Município
de Vitória da Conquista
9.5. Em caso de divergência entre a Nota de Empenho e a Nota
Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues, o
Fornecedor/Prestador será notificado para retirá-los imediatamente
providenciando eventuais retificações que prezem pela perfeita
execução do objeto licitado
10. Cláusula Décima - Das Penalidades
10.1. A CONTRATADA terá seu registro cancelado quando
a) Descumprir as condições da respectiva Ata de Registro de
Preços com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s).
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento
equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável
c) Não retirar a respectiva Ata de Registro de Preços com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s)
ou documento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável
d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este
se tornar superior àqueles praticados no mercado
10.2. A inexecução contratual, da Ata de Registro de Preços com
efeito de Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de
Serviço(s), inclusive por atraso injustificado, sujeitará a
CONTRATADA à multa de mora, que será graduada de acordo
com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites
máximos
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do
adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-
se a efetuar o reforço da caução, conforme o caso, dentro de 10
(dez) dias contados da data de sua convocação
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não
realizado
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do

fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia subsequente
ao trigésimo
10.2.1. A multa a que se refere este item não impede que a
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as
demais sanções previstas na legislação vigente
10.2.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo,
será descontada da garantia do contratado faltoso
10.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além
da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença,
que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada administrativa e
judicialmente
10.2.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se
reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à
CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta
10.2.5. As multas previstas neste item não têm caráter
compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas
11. Cláusula Décima Primeira - Da Rescisão
11.1. Os preços registrados poderão ser suspensos
temporariamente ou cancelados pela Administração, nas seguintes
hipóteses
a) Quando se tornarem superiores aos praticados no mercado
b) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado
11.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado pela
contratada, nas hipóteses previstas nesta cláusula será feita por
escrito, juntando-se o comprovante nos autos que deram origem
ao Registro de Preços
11.3. Antes da suspensão ou cancelamento, a Administração
poderá proceder à negociação com o fornecedor ou prestador de
serviços, visando à revisão para a redução do preço registrado a
fim de compatibilizá-lo com os praticados no mercado
11.3.1. No caso de ser ignorado ou incerto o endereço da
CONTRATADA, a comunicação será feita mediante publicação no
link abaixo citado, considerando cancelado o preço registrado a
partir da data da publicação;
http://www.vitoriadaconquista.ba.gov.br/dom
11.4. A contratada poderá solicitar o cancelamento do preço
registrado, mediante justificativa escrita, por motivo justo
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decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração, que
comprove a impossibilidade temporária ou definitiva de cumprir as
exigências deste instrumento convocatório
12. Cláusula Décima Segunda – Vinculação ao Edital de
Licitação
12.1. Integra a presente Ata de Registro de Preços com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s),
como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo do
presente documento, bem como, do respectivo Edital e seus
anexos
13. Cláusula Décima Terceira - Foro
As partes elegem o Foro da Cidade de Vitória da Conquista,
Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente compromisso outrora firmado
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente
Registro de preço com Compromisso Fornecimento/Prestação de
Serviço(s) em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das
testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme

Vitória da Conquista - BA, 04 de setembro de 2015
______________________________________

MÁRCIA VIVIANE DE ARAÚJO SAMPAIO
_____________________________________
MEDCITY PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP

Testemunhas:
_______________________________

_________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 434/ 2015 SMS 3ª
PUBLICAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO

Modalidade
de Licitação:

Pregão
Presencial

(SRP)

Número:
094/2015-

SMS

Ata de Registro de Preços nº 434/ 2015 SMS
Processo Administrativo nº 248266/2015
Pregão Presencial (SRP) nº 094/2015-SMS
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde/SMS

Aos 0 5 dias do mês de outubro do ano de 2015, na cidade de
Vitória da Conquista, Estado da Bahia,o MUNICÍPIO DE VITÓRIA
DA CONQUISTA – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
à Praça Joaquim Correia nº 55, Centro – CEP 45.000-907, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº 14.239.578/0001-00, neste ato devidamente
representado pela Ilma. Sra. Secretária Municipal de Saúde,
MÁRCIA VIVIANE DE ARAÚJO SAMPAIO , brasileira, casada,
enfermeira e advogada, residente à Rua Paulo Filadelfo, 03,
Morada da Primavera, Vitória da Conquista-Ba, portadora do RG
n º 06698806-39 SSP/BA e CPF nº 884.447.595-20 doravante
denominado PROMITENTE CONTRATANTE e a empresa
ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMÉRCIO LIMITADA
sediada à Av. Rui Barbosa, 442, VL Romanopolis, CEP 08.529-
200, Ferraz de Vasconcelos –São Paulo - SP , inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 43.375.799/0001-03, Inscrição Estadual nº
305.105.461.111, doravante denominada PROMITENTE
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr(ª) Jerson José
Pacchioni, brasileiro(a), casado(a), empresário, residente e
domiciliado(a) à Rua Raul Adalberto de Campos, 150, Vila
Madalena, CEP 05.448-060, São Paulo - SP, portador(a) do RG nº
2.861.294 SSP/SP. e CPF nº 044.747.088-49, acordam proceder e
obriga-se ao quanto segue relativo ao REGISTRO DE PREÇOS
PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE REGISTRO DE PREÇOS
PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE PESSOAS JURÍDICAS
OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEIOS DE
LOCOMOÇÃO, COMO ANDADORES, BENGALAS, MULETAS,
CADEIRAS DE RODAS E DE BANHO, ADAPTAÇÃO
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POSTURAL EM CADEIRAS DE RODAS E FORNECIMENTO DE
MATERIAIS ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO, PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL
ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E AUDITIVA -
CEMERF, nos termos do Decreto Municipal nº. 13.558/2010 e do
Edital do Pregão Presencial SRP nº 094/2015-SMS em epígrafe,
parte integrante do presente instrumento independente de
transcrição, nas condições abaixo
1. Cláusula Primeira – Objeto
1.1. O Objeto desta Ata-Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) é o Registro dos Preços
ofertados pelo PROMITENTE CONTRATADO para todos os itens
que seguem mencionados abaixo, que foram devidamente
quantificados e especificados na proposta apresentada em
04/09/2015, originária da licitação Pregão Presencial SRP nº
094/2015-SMS, e conforme ANEXO deste Edital que consiste no
resumo final da licitação confirmado na respectiva ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS

Lote
Nº.

Item
n.º

Aquisi
ção ou
Contra
tação
de
(descri
ção):

Q.
LICITA

DA
U.F.

Q.
Solicit

ada

Valor
Unitári

o 
R$

Custo
Mensal
Total

R$

Cadeir
a de
rodas
p/
banho
com
assent
o
sanitári
o –
Confec
cionad
a em
alumíni

7.1

o
tubular
com
pintura
eletrost
ática,
estrutu
ra de
modo
a
permiti
r o seu
encaix
e sobre
o vaso
sanitári
o
normal,
provida
s de
quatro
rodas
pequen
as,
com
pneus
maciço
s,
sendo
a s
dianteir
as
fixas e
as
trazeir
as
giratóri
as,
freio
bilatera

240 UND R$
230,00

R$
55.200,

00
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l com
sistem
a
esticad
or,
laterais
removí
veis,
manopl
a para
conduç
ão por
terceir
os,
apoio
para
os pés,
apoio
para
os
braços
em
plástic
o,
encost
o em
courvin
.
Largur
a de
40 cm.
MARC
A:
JAGU
ARIBE
Cadeir
a de
roda
p/banh
o com

7
7.2

assent
o
sanitári
o –
Confec
cionad
a em
alumíni
o
tubular
com
pintura
eletrost
ática,
estrutu
ra de
modo
a
permiti
r o seu
encaix
e sobre
o vaso
sanitári
o
normal,
provida
s de
quatro
rodas
pequen
as,
com
pneus
maciço
s,
sendo
as
dianteir
as 500 UND R$ R$

115.00
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fixas e
as
trazeir
as
giratóri
as,,
freio
bilatera
l com
sistem
a
esticad
or,
laterais
removí
vel,
manopl
a para
conduç
ão por
terceir
os,
apoio
para
os pés,
apoio
para
os
braços
em
plástic
o,
encost
o em
courvin
.
Largur
a de
44 cm.
MARC

230,00 0,00 A:
JAGU
ARIBE
Cadeir
a de
roda
p/banh
o com
assent
o
sanitári
o –
Confec
cionad
a em
alumíni
o
tubular
com
pintura
eletrotá
stica,
estrutu
ra de
modo
a
permiti
r o seu
encaix
e sobre
o vaso
sanitári
o
normal,
provida
s de
quatro
rodas
pequen
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7.3

as,
com
pneus
maciço
s,
dianteir
as
fixas e
as
trazeir
as
giratóri
as,
freio
bilatera
l com
sistem
a
esticad
or,
laterais
removí
vel,
manopl
a para
conduç
ão por
terceir
os,
apoio
para
os pés,
apoio
para
os
braços
em
plástic
o,
encost

60 UND R$
230,00

R$
13.800,

00

o em
courvin
.
Largur
a de
46cm.
MARC
A:
JAGU
ARIBE

Valor Total do Lote ANUAL R$184.
000,00

Valor Total da Planilha
184.00

0,00
1.2. Os preços do PROMITENTE CONTRATADO, relacionados
aos moldes do Anexo VI deste Edital, ficam registrados para fins
de cumprimento deste instrumento e dos Contratos que venham a
ser firmados entre o PROMITENTE e o MUNICÍPIO DE VITÓRIA
DA CONQUISTA, através da Secretaria Municipal de Saúde –
SMS.
1.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração
Pública Municipal a firmar as contratações que deles poderão
advir, ficando facultado a utilização de outras licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade
de condições
1.4. Fica o PROMITENTE CONTRATADO obrigado a aceitar,
quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e
dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou
supressões que se fizer nas compras, de até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões
resultantes de acordo celebrado entre as partes, na forma dos §§
1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/93
1.5. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a
associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência,
total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou
incorporação da contratada, não se responsabilizando o
CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela
com terceiros
1.6. Durante o prazo de validade, as propostas selecionadas no
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registro de preços ficarão à disposição da ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, para que efetue as contratações nas oportunidades e
quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido
2. Cláusula Segunda – Dotação Orçamentária
2.1. As despesas decorrentes da execução da presente licitação
correrão pelos Projetos/Atividades e Elementos de Despesa
referenciados em edital ou àqueles informados pela unidade
requisitante da licitação à época da contratação, devidamente
ajustados nas dotações do exercício subsequente
3. Cláusula Terceira – Preço e Condições de Pagamento
3.1. O valor da presente Ata-Termo de Compromisso é o valor
ofertado pelo PROMITENTE CONTRATADO para o(s) lote(s) 07
resultantes do resultado da licitação e constante(s) da proposta
apresentada no Pregão Presencial SRP nº. 094/2015-SMS , que
faz parte integrante deste instrumento, independentemente de
transcrição, perfazendo o valor total estimado de R$ 184.000,00
(CENTO E OITENTA E QUATRO MIL REAIS ), fixos, inclusos
todos os custo e despesas decorrentes de transporte CIF/Vitória
da Conquista, seguros, tributos, contribuições fiscais e parafiscais,
emolumentos e todos os custos de qualquer natureza necessários
à perfeita execução do objeto licitado
3.2. O pagamento será realizado pela Administração Municipal em
até 30 dias após o recebimento e emissão da Nota Fiscal, através
de crédito em conta corrente junto ao banco e agência bancária
informados pelo PROMITENTE CONTRATADO em sua respectiva
proposta de preços, após o recebimento definitivo dos materiais e
ou serviços atestados pela Unidade Requisitante da licitação, que
procederá conferência dos serviços, materiais e quantidades
recebidascom respectiva Nota Fiscal, nos termos da legislação
vigente
3.3. Os pagamentos poderão ser sustados pelo CONTRATANTE
nos seguintes casos:
3.3.1. Não cumprimento das obrigações assumidas que possam
de qualquer forma prejudicar o CONTRATANTE.
3.3.2. Inadimplência de obrigações da PROMITENTE para com o
CONTRATANTE, por conta do estabelecido no contrato;
3.3.3. Não execução das condições estabelecidas no contrato;
3.4. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo
servidor competente, da Nota Fiscal, que deverá vir acompanhada
do DANFE e/ou RANFS, apresentadas pela CONTRATADA.

3.4.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade
da Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA e do regular
cumprimento das obrigações assumidas;
3.4.2. O DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
será exigido, sempre que a nota fiscal for eletrônica;
3.4.3. O Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço - RANFS -
será exigido, nos casos de prestadores de serviço sediados fora
do Município de Vitória da Conquista, cuja nota fiscal não seja
emitido por este Ente, mas que executarem o serviço neste
Município, conforme arts. 32, 33 e 34 do Decreto Municipal n.º
15.454, de 18 de outubro de 2013.
3.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto,
o valor devido poderá ser acrescido de encargos moratórios
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite
prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa
de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:
EM = I x N
x VP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor
originariamente devido
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

I =

(6 /
100

)
365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento
e a data do efetivo pagamento.
VP = Valor da Parcela em atraso
3.6. Na ocorrência de necessidade de providências
complementares por parte da contratada o decurso do prazo de
pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir
da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será
devida atualização financeira
3.7. O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá
ser apresentado pelo CONTRATADO, através de Nota Fiscal, no
mínimo de duas vias, com os requisitos da lei vigente, dentro dos
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prazos estabelecidos na sua proposta, após assinatura do contrato
ou outros instrumentos hábeis, nas formas previstas na legislação
vigente
3.8. A entrega do material, por parte da contratada, para a Unidade
Requisitante mencionada no Item 2 Parte A do Preâmbulo  deste
edital, NÃO PODERÁ ESTAR VINCULADA A DÉBITOS DE
OUTRAS UNIDADES, porventura existentes, sob pena de sanções
previstas em lei
3.9 A CONTRATANTE se reserva o direito de recolher e/ou reter,
no valor pago, tributos que sejam de sua competência ou dos
quais seja responsável ou substituto tributário;
3.10 Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, salvo
quando, por algum fato ou motivo superveniente, as obrigações
para uma das partes tornarem-se extremamente onerosas,
constatando-se deste modo, uma quebra do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, devendo ser cumprido entre as partes todos
os requisitos e procedimentos determinados pelo Edital de
Licitação e seus anexos.
3.10.1 Caso ocorra o fato descrito na subcláusula “9.7” a
PROMITENTE deverá solicitar formalmente ao CONTRATANTE,
por meio da Gerência de Compras, o reajuste do valor pactuado,
acostando os devidos documentos que comprovem a procedência
do pleito, após será realizado pelo CONTRATANTE, estudo de
mercado que comprove a situação fática descrita;
4. Cláusula Quarta – Validade
4.1. Esta Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) terá validade de 12 (doze)
meses, a contar da data de assinatura, conforme Inciso III § 3º do
art. 15 da Lei nº 8.666/93, podendo, a critério da Administração
Pública Municipal, serem celebrados tantos contratos quantos
necessários, para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde,
unidade requisitante do presente processo licitatório
5. Cláusula Quinta – Obrigações do Promitente Fornecedor
5.1. Cumprir a presente Ata com efeito de Termo de Compromisso
de Fornecimento/Prestação de Serviço(s) conforme disposições
nele constantes, sem prejuízo da cobrança da multa
correspondente ao período total do atraso, respeitado o disposto
na cláusula quarta, bem como na legislação vigente
5.2. Cumprir, integralmente todas as cláusulas constantes dos
contratos por ventura firmados, sob pena de cancelamento da

presente Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s)
5.3. Entregar o material ou prestar o serviço no endereço
mencionado no Item 1.3 Parte B - das Disposições Específicas
do Certame deste edital ou no local previamente definido, em
até 10 (dez) dias corridos do recebimento da(s) Ordem(s) de
Compra(s)/Serviço(s)- (Pedido(s) emitida pelo órgão da
Administração Pública responsável pelo gerenciamento da Ata de
Registro de Preços (Coordenação de Apoio Técnico
Administrativo), nos termos do § 2º do Decreto Municipal nº
13.558/2010
5.4. Manter durante todo o prazo de validade do Registro de
Preços todas as condições de habilitação exigidas na licitação em
referência, como condição para celebração do contrato ou
instrumento equivalente
5.5. Apresentar-se junto à Administração Municipal quando
convocado, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados
da data do recebimento da convocação, durante o período de
vigência desta Ata de Registro de Preços, para assinatura do
contrato de fornecimento, nos termos e cláusulas previstas neste
edital
5.6. Corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas,
os materiais ou serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou
desconformidades no total ou em parte com o objeto desta
licitação
5.7. Acompanhar a confecção da Ata com efeito de Termo de
Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviços e do
Contrato de Fornecimento/Prestação de Serviços ou
documento equivalente, com vistas a realizar a retirada de tais
documentos junto à Administração Municipal para assinatura
e devolução junto ao Órgão Gerenciador (Coordenação de
Apoio Técnico Administrativo), situado no endereço
mencionado, conforme segue
Coordenação de Apoio Técnico Administrativo – Rua Coronel
Gugé, nº 211, Centro, CEP 45.000-510 – Vitória da Conquista,
BA. Fone/fax: (77) 3429 7410 / 3429 7412; e-mail:
licitacao.saudevc@gmail.com
6. Cláusula Sexta – Da Contratação
6.1. O promitente contratado poderá ser convocado a qualquer
momento, durante o período de vigência deste Registro de Preços,
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para assinatura do contrato, que deverá fazê-lo no prazo máximo
de até 05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento da
convocação via comunicação expressa
6.2. O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, ESTADO DA
BAHIA, observados os critérios e condições estabelecidas neste
edital, poderá contratar, concomitantemente, com dois ou mais
fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se
a capacidade de fornecimento do bem ou serviço do licitante e
obedecida à ordem de classificação das respectivas propostas
6.3. Na hipótese de o fornecedor convocado não assinar o
Contrato ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da data do recebimento da convocação, a
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá chamar os demais
licitantes que tenham os seus preços registrados, obedecendo à
ordem de classificação, propondo a contratação do fornecimento
dos materiais ou dos serviços registrados, pelos preços
apresentado pelo primeiro colocado
6.4. Na hipótese de os demais licitantes não aceitarem a
contratação pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, a
Administração poderá realizar nova licitação, perdendo o
participante desta Ata de Registro, a critério da administração, o
direito de preferência
6.5. A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente
deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou
mandatário com poderes expressos
6.6. Os contratos decorrentes deste Registro de Preços terão sua
vigência conforme as disposições contidas no Edital e nos
respectivos contratos, obedecido ao disposto no art. 57 da Lei no

8.666/93
6.7. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais registradas, acréscimos que se fizerem no objeto, de
até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada
lote/produto registrado
7. Cláusula Sétima – Forma de Fornecimento, Entrega e
Recebimento dos Materiais
7.1. O compromisso de fornecimento/prestação de serviço(s)
estará perfeitamente caracterizado mediante a emissão da Nota
de Empenho da unidade gestora da despesa, com posterior
encaminhamento da(s) Ordem(s) de Compra(s)/Serviço(s)
(Pedido(s)) aos respectivos PROMITENTES CONTRATADOS de

cada lote licitado
7.2. Os produtos deverão conter em suas embalagens e unidades
de acondicionamento o número do lote e validade, quando
necessária
7.3. Os produtos nacionais ou importados deverão ser entregues
contendo rótulos com todas as informações sobre os mesmos em
língua portuguesa, nos termos do art. 31 do Código de Defesa do
Consumidor
7.4. A Nota Fiscal preferencialmente deverá conter o(s) lote(s) de
fabricação de cada produto a ser entregue
7.5. Os produtos/serviços serão recebidos pela(s) respectiva(s)
unidade(s) requisitante(s) da licitação, descrita(s) no Item 2 Parte
A do Preâmbulo deste edital, que procederá a verificação da
conformidade do material com a(s) especificação(ões), no
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do seu recebimento.
Transcorrido tal prazo sem que a Unidade requisitante, através do
órgão responsável, aponte quaisquer desvios, falhas, vícios,
defeitos ou desconformidades no que se refere aos produtos
entregues, será declarado o recebimento definitivo do(s)
produto(s)/serviço(s)
7.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a
responsabilidade do PROMITENTE CONTRATADO pela perfeita
execução deste documento de compromisso de fornecimento,
quanto à qualidade, correção e segurança do objeto contratado
7.7. Correrá por conta do PROMITENTE CONTRATADO (A), toda
e qualquer despesa com ensaios, testes, laudos e demais provas
exigidas por normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do
objeto deste instrumento, sempre que necessário
7.8. O detentor do Registro de Preços é obrigado a corrigir,
remover ou substituir, totalmente às suas expensas, os materiais
em que se verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no
total ou em parte com o objeto desta licitação
8. Cláusula Oitava – Reajustamento e Revisão
8.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações,
obedecidas às disposições previstas na legislação vigente, em
especial, art. 12 do Decreto Municipal nº 13.558/2010 e
disposições previstas no respectivo edital
8.2. A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada,
em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado

Vitória da Conquista - Bahia
Ano 9 — Edição 1.705

quarta, 31 de agosto de 2016
Página 193 de 382



8.3. Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-
se superior ao praticado no mercado o órgão gerenciador deverá
a) convocar o fornecedor/prestador visando à negociação para a
redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado
b) convocar os demais fornecedores/prestadores visando igual
oportunidade de negociação
8.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor/prestador, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a
Administração Municipal, através do Órgão Gerenciador, poderá
a) liberar o fornecedor/prestador do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidade, se confirmado a veracidade dos motivos
e comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação
ocorrer antes do pedido de fornecimento/prestação de serviço
b) convocar os demais fornecedores/prestadores visando igual
oportunidade de negociação
8.5. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador
deverá proceder à suspensão do item da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa
8.6. Os preços registrados poderão ser revistos nos termos e
prazo fixado pelo órgão da Administração Publica responsável pela
condução do conjunto de procedimentos do certame para registro
de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele
decorrente, nos termos do inciso III, art. 2º do Decreto Municipal nº
13.558/2010
8.7. A revisão de preços registrados em Ata não implica em
revisão dos preços dos contratos decorrentes de respectiva
licitação, a qual dependerá de requerimento formal do
PROMITENTE CONTRATADO e de comprovação do impacto que
gerou o eventual desequilíbrio econômico-financeiro
8.8. Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se
apresentem superiores aos de mercado
8.9. A revisão do preço somente será deferida após cumprir todos
os requisitos previstos no Item 18 das Disposições Gerais deste
edital, e terá validade a partir da data de publicação da deliberação
no Diário Oficial do Município
9. Cláusula Nona - Fiscalização do Contrato e Recebimento do
Objeto
9.1. Competirá ao Órgão Solicitante do Registro de Preços

proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da
fiscalização do CONTRATANTE não eximirá à CONTRATADA de
total responsabilidade na execução do contrato
9.1.1. Competirá ao CONTRATANTE do Registro de Preços,
através da Unidade Requisitante e do Órgão Gerenciador
a) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução
do contrato, determinando as providências necessárias à correção
das falhas ou defeitos observados
b) Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de
controle, acompanhamento e avaliação financeira de contratos e
convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam
acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual
c) Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a
regularidade da execução do contrato
d) Promover, com a presença da CONTRATADA, a verificação da
execução já realizada, emitindo a competente habilitação para o
recebimento de pagamentos
e) Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle,
acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios
f) Fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações
trabalhistas e previdenciárias
g) Ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de
empregados da CONTRATADA, cuja permanência seja
inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação
fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da CONTRATADA,
quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias,
bem como qualquer outra que tal fato imponha
h) Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de
documentos relacionados com a execução do contrato
9.2. Nos casos de aquisição de equipamentos ou prestação de
serviços de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo
circunstanciado e, nos demais, mediante recibo
9.3. O contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer
proposição de fornecimento/prestação de serviço em desacordo
com as especificações do objeto da licitação
9.4. O fornecedor/prestador se comprometerá a atender com
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presteza às reclamações sobre a qualidade e pontualidade do
fornecimento, providenciando sua imediata correção, sem ônus
para o Município de Vitória da Conquista
9.5. Em caso de divergência entre a Nota de Empenho e a Nota
Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues, o
Fornecedor/Prestador será notificado para retirá-los imediatamente
providenciando eventuais retificações que prezem pela perfeita
execução do objeto licitado
10. Cláusula Décima - Das Penalidades
10.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando
a) Descumprir as condições da respectiva Ata de Registro de
Preços com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s).
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento
equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável
c) Não retirar a respectiva Ata de Registro de Preços com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s)
ou documento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável
d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este
se tornar superior àqueles praticados no mercado
10.2. A inexecução contratual, da Ata de Registro de Preços com
efeito de Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de
Serviço(s), inclusive por atraso injustificado, sujeitará o
CONTRATADO à multa de mora, que será graduada de acordo
com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites
máximos
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do
adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-
se a efetuar o reforço da caução, conforme o caso, dentro de 10
(dez) dias contados da data de sua convocação
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não
realizado
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia subsequente
ao trigésimo
10.2.1. A multa a que se refere este item não impede que a

Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as
demais sanções previstas na legislação vigente
10.2.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo,
será descontada da garantia do contratado faltoso
10.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além
da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença,
que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada administrativa e
judicialmente
10.2.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se
reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à
PROMITENTE CONTRATADA o valor de qualquer multa
porventura imposta
10.2.5. As multas previstas neste item não têm caráter
compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas
11. Cláusula Décima Primeira - Da Rescisão
11.1. Os preços registrados poderão ser suspensos
temporariamente ou cancelados pela Administração, nas seguintes
hipóteses
a) Quando se tornarem superiores aos praticados no mercado
b) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado
11.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado do
fornecedor ou prestador de serviços, nas hipóteses previstas nesta
cláusula será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos
autos que deram origem ao Registro de Preços
11.3. Antes da suspensão ou cancelamento, a Administração
poderá proceder à negociação com o fornecedor ou prestador de
serviços, visando à revisão para a redução do preço registrado a
fim de compatibilizá-lo com os praticados no mercado
11.3.1. No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do
fornecedor ou prestador de serviço, a comunicação será feita
mediante publicação no link abaixo citado, considerando
cancelado o preço registrado a partir da data da publicação;
http://www.ba.tmunicipal.org.br/prefeitura/vitoriadaconquista/p
ublicacao/
11.4. O fornecedor/prestador poderá solicitar o cancelamento do
preço registrado, mediante justificativa escrita, por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração, que
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comprove a impossibilidade temporária ou definitiva de cumprir as
exigências deste instrumento convocatório
12. Cláusula Décima Segunda – Vinculação ao Edital de
Licitação
12.1. Integra a presente Ata de Registro de Preços com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s),
como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo do
presente documento, bem como, do respectivo Edital e seus
anexos
13. Cláusula Décima Terceira - Foro
As partes elegem o Foro da Cidade de Vitória da Conquista,
Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente compromisso outrora firmado
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente
Registro de preço com Compromisso Fornecimento/Prestação de
Serviço(s) em 02 (três) vias de igual teor e forma na presença das
testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme

Vitória da Conquista - BA,01 de DEZEMBRO de 2015
______________________________________

MÁRCIA VIVIANE DE ARAÚJO SAMPAIO
______________________________________

ORTOPEDIA JAGUARIBE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMITADA

Testemunhas:
_________________________________
__________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 436/ 2015 SMS 3ª
PUBLICAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO

Modalidade
de Licitação:

Pregão
Presencial

(SRP)

Número:
094/2015-

SMS

Ata de Registro de Preços nº 436/ 2015 SMS
Processo Administrativo nº 248266/2015
Pregão Presencial (SRP) nº 094/2015-SMS
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde/SMS

Aos 0 5 dias do mês de outubro do ano de 2015, na cidade de
Vitória da Conquista, Estado da Bahia,o MUNICÍPIO DE VITÓRIA
DA CONQUISTA – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
à Praça Joaquim Correia nº 55, Centro – CEP 45.000-907, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº 14.239.578/0001-00, neste ato devidamente
representado pela Ilma. Sra. Secretária Municipal de Saúde,
MÁRCIA VIVIANE DE ARAÚJO SAMPAIO , brasileira, casada,
enfermeira e advogada, residente à Rua Paulo Filadelfo, 03,
Morada da Primavera, Vitória da Conquista-Ba, portadora do RG
n º 06698806-39 SSP/BA e CPF nº 884.447.595-20 doravante
denominado PROMITENTE CONTRATANTE e a empresa
OTTOBOCK DO BRASIL TÉCNICA ORTOPEDICA LTDA
sediada à Alameda Maria Tereza, 4036, Dois Corregos, CEP
13.278-181, Valinhos - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
13.590.682/0001-81, Inscrição Estadual nº 01.107.362, doravante
d e n o m i n a d a PROMITENTE C O N T R ATA D A , neste ato
representada pelo(a) Sr(ª) Wrunsk Uchoa Dias, brasileiro(a),
casado(a), comerciante, residente e domiciliado(a) à Rua Anfilofio
de Carvalho, 02, Barbalho, CEP 40.301-180 , Salvador - BA,
portador(a) do RG nº 1.281.583-79 SSP/BA. e CPF nº
073.257.625-34, acordam proceder e obriga-se ao quanto segue
relativo ao REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO
FUTURA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO
FUTURA DE PESSOAS JURÍDICAS OBJETIVANDO O
FORNECIMENTO DE MEIOS DE LOCOMOÇÃO, COMO
ANDADORES, BENGALAS, MULETAS, CADEIRAS DE RODAS
E DE BANHO, ADAPTAÇÃO POSTURAL EM CADEIRAS DE
RODAS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPECIAIS DE
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REABILITAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS
USUÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL ESPECIALIZADO EM
REABILITAÇÃO FÍSICA E AUDITIVA - CEMERF,  nos termos do
Decreto Municipal nº. 13.558/2010 e do Edital do Pregão
Presencial SRP nº 094/2015-SMS em epígrafe, parte integrante
do presente instrumento independente de transcrição, nas
condições abaixo
1. Cláusula Primeira – Objeto
1.1. O Objeto desta Ata-Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) é o Registro dos Preços
ofertados pelo PROMITENTE CONTRATADO para todos os itens
que seguem mencionados abaixo, que foram devidamente
quantificados e especificados na proposta apresentada em
11/09/2015, originária da licitação Pregão Presencial SRP nº
094/2015-SMS, e conforme ANEXO deste Edital que consiste no
resumo final da licitação confirmado na respectiva ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS

Lote
Nº.

Item
n.º

Aquisi
ção ou
Contra
tação
de
(descri
ção):

Q.
LICITA

DA
U.F.

Q.
Solicit

ada

Valor
Unitári

o 
R$

Custo
Mensal
Total

R$

Cadeir
a de
rodas
adulto
38 –
Confec
cionad
a em
aço
tubular
metálic
a com
duplo
X
tubular

central,
pintura
eletrost
ática,
dobráv
el em
X,
apoio
de
braços
escam
oteávei
s com
proteçã
o
lateral
de
roupa
encorp
ado,
apoio
de pés
com
altura
ajustáv
el,
dobráv
el,
removí
veis a
90°
com
sistem
a de
travam
ento
lateral,
apoio
sural
tipo
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4.1

almofa
da ou
faixa
para
panturr
ilha,
rodas
traseir
as
grande
s com
pneus
inflávei
s, cubo
de
alumíni
o
montad
o com
rolame
ntos
blindad
os,
eixo
removí
vel tipo
“quick
release
” com
diâmetr
o entre
12 a
15mm,
aro
propuls
or em
nylon
com de
3/4” de
polega

30 UND R$
597,60

R$
17.928,

00

das de
diâmetr
o com
acaba
mento
em
pintura
eletrost
ática,
rodas
dianteir
as
pequen
as
giratóri
as com
pneus
maciço
s de
ate
06”,
pneus
compa
ctos,
ambas
provida
s de
rolame
nto
blindad
o nos
seus
eixos,
montad
os em
garfo
de
nylon
ou
alumíni
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o que
possibi
lite a
fixação
da
roda,
eixo
vertical
do
garfo
fixado
em
cubos
de
rolame
nto,
freio
de
alumíni
o com
sistem
a
esticad
or de
ambos
os
lados(
MAIOR
ES
ESPEC
IFICAÇ
ÕES
EM
EDITA
L)
MARC
A:
OTTO
BOCK

Cadeir
a de
rodas
adulto
40 –
Confec
cionad
a em
aço
tubular
metálic
a com
duplo
X
tubular
central,
pintura
eletrost
ática,
dobráv
el em
X,
apoio
de
braços
escam
oteávei
s com
proteçã
o
lateral
de
roupa
encorp
ado,
apoio
de pés
com
altura
ajustáv
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el,
dobráv
el,
removí
veis a
90°
com
sistem
a de
travam
ento
lateral,
apoio
sural
tipo
almofa
da ou
faixa
para
panturr
ilha,
rodas
traseir
as
grande
s com
pneus
inflávei
s, cubo
de
alumíni
o
montad
o com
rolame
ntos
blindad
os,
eixo
removí

vel tipo
“quick
release
” com
diâmetr
o entre
12 a
15mm,
aro
propuls
or em
nylon
com de
3/4” de
polega
das de
diâmetr
o com
acaba
mento
em
pintura
eletrost
ática,
rodas
dianteir
as
pequen
as
giratóri
as com
pneus
maciço
s de
ate
06”,
pneus
compa
ctos,
ambas
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4.2

provida
s de
rolame
nto
blindad
o nos
seus
eixos,
montad
os em
garfo
de
nylon
ou
alumíni
o que
possibi
lite a
fixação
da
roda,
eixo
vertical
do
garfo
fixado
em
cubos
de
rolame
nto,
freio
de
alumíni
o com
sistem
a
esticad
or de
ambos

80 UND R$
597,60

R$
47.808,

00

os
lados,
que
permita
m o
ajuste
e
regulag
em,
com
aciona
mento
para
trás,
placa
de
fixação
das
rodas
traseir
as com
sistem
a que
permita
a
regulag
em de
altura,
mudan
ça de
ângulo
do
assent
o e
anterio
rização
ou
posteri
orizaçã
o da

Vitória da Conquista - Bahia
Ano 9 — Edição 1.705

quarta, 31 de agosto de 2016
Página 201 de 382



mesma
em até
06
posiçõ
es
distinta
s,
assent
o e
encost
o em
tecido
de
nylon
reforça
do ou
courvi
m,
acomp
anhand
o uma
almofa
da
ortopéd
ica ,
com 03
(três)
centím
etros
de
espess
ura no
tamanh
o do
assent
o,
forrada
com o
mesmo
tecido

com
velcro
em 04
pontos
de
fixação
,
manopl
as
emborr
achada
s e
pedais
posteri
ores
para
conduç
ão de
terceir
os.
MARC
A:
OTTO
BOCK
MARC
A:
POLID
OR
Cadeir
a de
rodas
adulto
42 -
Confec
cionad
a em
aço
tubular
metálic
a com
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duplo
X
tubular
central,
pintura
eletrost
ática,
dobráv
el em
X,
apoio
de
braços
escam
oteávei
s com
proteçã
o
lateral
de
roupa
encorp
ado,
apoio
de pés
com
altura
ajustáv
el,
dobráv
el,
removí
veis a
90°
com
sistem
a de
travam
ento
lateral,

apoio
sural
tipo
almofa
da ou
faixa
para
panturr
ilha,
rodas
traseir
as
grande
s com
pneus
inflávei
s, cubo
de
alumíni
o
montad
o com
rolame
ntos
blindad
os,
eixo
removí
vel tipo
“quick
release
” com
diâmetr
o entre
12 a
15mm,
aro
propuls
or em
nylon
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4.3

com de
3/4” de
polega
das de
diâmetr
o com
acaba
mento
em
pintura
eletrost
ática,
rodas
dianteir
as
pequen
as
giratóri
as com
pneus
maciço
s de
ate
06”,
pneus
compa
ctos,
ambas
provida
s de
rolame
nto
blindad
o nos
seus
eixos,
montad
os em
garfo
de

200 UND R$
597,60

R$
119.52

0,00

nylon
ou
alumíni
o que
possibi
lite a
fixação
da
roda,
eixo
vertical
do
garfo
fixado
em
cubos
de
rolame
nto,
freio
de
alumíni
o com
sistem
a
esticad
or de
ambos
os
lados,
que
permita
m o
ajuste
e
regulag
em,
com
aciona
mento
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para
trás,
placa
de
fixação
das
rodas
traseir
as com
sistem
a que
permita
a
regulag
em de
altura,
mudan
ça de
ângulo
do
assent
o e
anterio
rização
ou
posteri
orizaçã
o da o
mesmo
tecido
com
velcro
em 04
pontos
de
fixação
,
manopl
as
emborr 4

achada
s e
pedais
posteri
ores
para
conduç
ão de
terceir
os.(
MAIOR
ES
ESPEC
IFICAÇ
ÕES
CONF
ORME
EDITA
L) .
MARC
A:
OTTO
BOCK
Cadeir
a de
rodas
adulto
44 –
Confec
cionad
a em
aço
tubular
metálic
a com
duplo
X
tubular
central,
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pintura
eletrost
ática,
dobráv
el em
X,
apoio
de
braços
escam
oteávei
s com
proteçã
o
lateral
de
roupa
encorp
ado,
apoio
de pés
com
altura
ajustáv
el,
dobráv
el,
removí
veis a
90°
com
sistem
a de
travam
ento
lateral,
apoio
sural
tipo
almofa

4.4

da ou
faixa
para
panturr
ilha,
rodas
traseir
as
grande
s com
pneus
inflávei
s, cubo
de
alumíni
o
montad
o com
rolame
ntos
blindad
os,
eixo
removí
vel tipo
“quick
release
” com
diâmetr
o entre
12 a
15mm,
aro
propuls
or em
nylon
com de
3/4” de
polega
das de

230 UND R$
597,60

R$
137.44

8,00
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diâmetr
o com
acaba
mento
em
pintura
eletrost
ática,
rodas
dianteir
as
pequen
as
giratóri
as com
pneus
maciço
s de
ate
06”,
pneus
compa
ctos,
ambas
provida
s de
rolame
nto
blindad
o nos
seus
eixos,
montad
os em
garfo
de
nylon
ou
alumíni
o que

possibi
lite a
fixação
da
roda,
eixo
vertical
do
garfo
fixado
em
cubos
de
rolame
nto(
MAIOR
ES
ESPEC
IFICAÇ
ÕES
CONF
ORME
EDITA
L).
MARC
A:
OTTO
BOCK
Cadeir
a de
rodas
adulto
44 –
Confec
cionad
a em
aço
tubular
metálic
a com
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duplo
X
tubular
central,
pintura
eletrost
ática,
dobráv
el em
X,
apoio
de
braços
escam
oteávei
s com
proteçã
o
lateral
de
roupa
encorp
ado,
apoio
de pés
com
altura
ajustáv
el,
dobráv
el,
removí
veis a
90°
com
sistem
a de
travam
ento
lateral,

4.5

apoio
sural
tipo
almofa
da ou
faixa
para
panturr
ilha,
rodas
traseir
as
grande
s com
pneus
inflávei
s, cubo
de
alumíni
o
montad
o com
rolame
ntos
blindad
os,
eixo
removí
vel tipo
“quick
release
” com
diâmetr
o entre
12 a
15mm,
Aro de
impuls
o em
alumíni

230 UND R$
597,60

R$
137.44

8,00
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o com
pintura
epóx,
rodas
dianteir
as
pequen
as
giratóri
as com
pneus
maciço
s de
ate
06”,
pneus
compa
ctos,
ambas
provida
s de
rolame
nto
blindad
o nos
seus
eixos,
montad
os em
garfo
de
alumíni
o que
possibi
lite a
fixação
da
roda,
eixo
vertical

do
garfo
fixado
em
cubos
de
rolame
nto(MA
IORES
ESPEC
IFICAÇ
ÕES
CONF
ORME
EDITA
L)
MARC
A:
OTTO
BOCK
Cadeir
a de
rodas
adulto
46 –
Confec
cionad
a em
aço
tubular
metálic
a com
duplo
X
tubular
central,
pintura
eletrost
ática,
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dobráv
el em
X,
apoio
de
braços
escam
oteávei
s com
proteçã
o
lateral
de
roupa
encorp
ado,
apoio
de pés
com
altura
ajustáv
el,
dobráv
el,
removí
veis a
90°
com
sistem
a de
travam
ento
lateral,
apoio
sural
tipo
almofa
da ou
faixa
para

4.6

panturr
ilha,
rodas
traseir
as
grande
s com
pneus
inflávei
s, cubo
de
alumíni
o
montad
o com
rolame
ntos
blindad
os,
eixo
removí
vel tipo
“quick
release
” com
diâmetr
o entre
12 a
15mm,
aro
propuls
or em
nylon
com de
3/4” de
polega
das de
diâmetr
o com
acaba

30 UND R$
597,60

R$
17.928,

00
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mento
em
pintura
eletrost
ática,
rodas
dianteir
as
pequen
as
giratóri
as com
pneus
maciço
s de
ate
06”,
pneus
compa
ctos,
ambas
provida
s de
rolame
nto
blindad
o nos
seus
eixos,
montad
os em
garfo
de
nylon
ou
alumíni
o que
possibi
lite a
fixação

da
roda,
eixo
vertical
do
garfo
fixado
em
cubos
de
rolame
nto(MA
IORES
ESPEC
IFICAÇ
ÕES
CONF
ORME
EDITA.
MARC
A:
OTTO
BOCK
Cadeir
a de
rodas
adulto
48 e
50 –
Confec
cionad
a em
aço
tubular
metálic
a com
duplo
X
tubular
central,
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pintura
eletrost
ática,
dobráv
el em
X,
apoio
de
braços
escam
oteávei
s com
proteçã
o
lateral
de
roupa
encorp
ado,
apoio
de pés
com
altura
ajustáv
el,
dobráv
el,
removí
veis a
90°
com
sistem
a de
travam
ento
lateral,
apoio
sural
tipo
almofa

da ou
faixa
para
panturr
ilha,
rodas
traseir
as
grande
s com
pneus
inflávei
s, cubo
de
alumíni
o
montad
o com
rolame
ntos
blindad
os,
eixo
removí
vel tipo
“quick
release
” com
diâmetr
o entre
12 a
15mm,
aro
propuls
or em
nylon
com de
3/4” de
polega
das de
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4.7

diâmetr
o com
acaba
mento
em
pintura
eletrost
ática,
rodas
dianteir
as
pequen
as
giratóri
as com
pneus
maciço
s de
ate
06”,
pneus
compa
ctos,
ambas
provida
s de
rolame
nto
blindad
o nos
seus
eixos,
montad
os em
garfo
de
nylon
ou
alumíni
o que

20 UND R$
597,60

R$
11.952,

00

possibi
lite a
fixação
da
roda,
eixo
vertical
do
garfo
fixado
em
cubos
de
rolame
nto,
freio
de
alumíni
o com
sistem
a
esticad
or de
ambos
os
lados,
que
permita
m o
ajuste
e
regulag
em,
com
aciona
mento
para
trás,
placa
de

Vitória da Conquista - Bahia
Ano 9 — Edição 1.705

quarta, 31 de agosto de 2016
Página 213 de 382



fixação
das
rodas
traseir
as com
sistem
a que
permita
a
regulag
em de
altura,
mudan
ça de
ângulo
do
assent
o e
anterio
rização
ou
posteri
orizaçã
o da
mesma
em até
06
posiçõ
es
distinta
s,
assent
o e
encost
o em
tecido
de
nylon
reforça
do ou

courvi
m(MAI
ORES
ESPEC
IFICAÇ
ÕES
CONF
ORME
EDITA
L)
MARC
A:
OTTO
BOCK

Valor Total do Lote ANUAL R$490.
032,00

Cadeir
a de
Rodas
motoriz
ada
Adulto
ou
Infantil
-
Cadeir
a de
rodas
motoriz
ada
sob
medida
com
chassi
s em
duralu
mínio
tubular
sem
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solda,
dobráv
el em
"x"
com
articula
ções,
conexõ
es
injetad
as em
alumíni
o,
contain
er de
bateria
s;
rodas
traseir
as de
12" e
dianteir
as 8"
com
aros
em
nylon,
ambas
com
pneus
em PU
sem
câmara
na cor
cinza;
rodas
de
apoio
35 x 17
mm

10 10.1

maciça
s;
eixos
com
rolame
nto
blindad
os;
motoriz
ação
com
dois
motore
s
elétrico
s de
corrent
e
contínu
a e imã
Cadeir
a de
Rodas
motoriz
ada
Adulto
ou
Infantil
-
Cadeir
a de
rodas
motoriz
ada
sob
medida
com
chassi
s em
duralu

6 UND
R$

5.248,9
5

R$
31.493,

70
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mínio
tubular
sem
solda,
dobráv
el em
"x"
com
articula
ções,
conexõ
es
injetad
as em
alumíni
o,
contain
er de
bateria
s;
rodas
traseir
as de
12" e
dianteir
as 8"
com
aros
em
nylon,
ambas
com
pneus
em PU
sem
câmara
na cor
cinza;
rodas
de

apoio
35 x 17
mm
maciça
s;
eixos
com
rolame
nto
blindad
os.(MA
IORES
ESPEC
IFICAÇ
ÕES
CONF
ORME
EDITA
L)MAR
CA:
OTTO
BOCK

Valor Total do Lote ANUAL R$31.4
93,70

Valor Total da Planilha
521.52

5,70
1.2. Os preços do PROMITENTE CONTRATADO, relacionados
aos moldes do Anexo VI deste Edital, ficam registrados para fins
de cumprimento deste instrumento e dos Contratos que venham a
ser firmados entre o PROMITENTE e o MUNICÍPIO DE VITÓRIA
DA CONQUISTA, através da Secretaria Municipal de Saúde –
SMS.
1.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração
Pública Municipal a firmar as contratações que deles poderão
advir, ficando facultado a utilização de outras licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade
de condições
1.4. Fica o PROMITENTE CONTRATADO obrigado a aceitar,
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quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e
dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou
supressões que se fizer nas compras, de até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões
resultantes de acordo celebrado entre as partes, na forma dos §§
1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/93
1.5. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a
associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência,
total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou
incorporação da contratada, não se responsabilizando o
CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela
com terceiros
1.6. Durante o prazo de validade, as propostas selecionadas no
registro de preços ficarão à disposição da ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, para que efetue as contratações nas oportunidades e
quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido
2. Cláusula Segunda – Dotação Orçamentária
2.1. As despesas decorrentes da execução da presente licitação
correrão pelos Projetos/Atividades e Elementos de Despesa
referenciados em edital ou àqueles informados pela unidade
requisitante da licitação à época da contratação, devidamente
ajustados nas dotações do exercício subsequente
3. Cláusula Terceira – Preço e Condições de Pagamento
3.1. O valor da presente Ata-Termo de Compromisso é o valor
ofertado pelo PROMITENTE CONTRATADO para o(s) lote(s) 04 e
10 resultantes do resultado da licitação e constante(s) da proposta
apresentada no Pregão Presencial SRP nº. 094/2015-SMS , que
faz parte integrante deste instrumento, independentemente de
transcrição, perfazendo o valor total estimado de R$ 521.525,70
(QUINHENTOS E VINTE E UM MIL QUINHENTOS E VINTE E
CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS) , fixos, inclusos todos os
custo e despesas decorrentes de transporte CIF/Vitória da
Conquista, seguros, tributos, contribuições fiscais e parafiscais,
emolumentos e todos os custos de qualquer natureza necessários
à perfeita execução do objeto licitado
3.2. O pagamento será realizado pela Administração Municipal em
até 30 dias após o recebimento e emissão da Nota Fiscal, através
de crédito em conta corrente junto ao banco e agência bancária
informados pelo PROMITENTE CONTRATADO em sua respectiva
proposta de preços, após o recebimento definitivo dos materiais e

ou serviços atestados pela Unidade Requisitante da licitação, que
procederá conferência dos serviços, materiais e quantidades
recebidascom respectiva Nota Fiscal, nos termos da legislação
vigente
3.3. Os pagamentos poderão ser sustados pelo CONTRATANTE
nos seguintes casos:
3.3.1. Não cumprimento das obrigações assumidas que possam
de qualquer forma prejudicar o CONTRATANTE.
3.3.2. Inadimplência de obrigações da PROMITENTE para com o
CONTRATANTE, por conta do estabelecido no contrato;
3.3.3. Não execução das condições estabelecidas no contrato;
3.4. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo
servidor competente, da Nota Fiscal, que deverá vir acompanhada
do DANFE e/ou RANFS, apresentadas pela CONTRATADA.
3.4.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade
da Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA e do regular
cumprimento das obrigações assumidas;
3.4.2. O DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
será exigido, sempre que a nota fiscal for eletrônica;
3.4.3. O Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço - RANFS -
será exigido, nos casos de prestadores de serviço sediados fora
do Município de Vitória da Conquista, cuja nota fiscal não seja
emitido por este Ente, mas que executarem o serviço neste
Município, conforme arts. 32, 33 e 34 do Decreto Municipal n.º
15.454, de 18 de outubro de 2013.
3.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto,
o valor devido poderá ser acrescido de encargos moratórios
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite
prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa
de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:
EM = I x N
x VP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor
originariamente devido
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

I =

(6 /
100

Vitória da Conquista - Bahia
Ano 9 — Edição 1.705

quarta, 31 de agosto de 2016
Página 217 de 382



)365
N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento
e a data do efetivo pagamento.
VP = Valor da Parcela em atraso
3.6. Na ocorrência de necessidade de providências
complementares por parte da contratada o decurso do prazo de
pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir
da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será
devida atualização financeira
3.7. O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá
ser apresentado pelo CONTRATADO, através de Nota Fiscal, no
mínimo de duas vias, com os requisitos da lei vigente, dentro dos
prazos estabelecidos na sua proposta, após assinatura do contrato
ou outros instrumentos hábeis, nas formas previstas na legislação
vigente
3.8. A entrega do material, por parte da contratada, para a Unidade
Requisitante mencionada no Item 2 Parte A do Preâmbulo  deste
edital, NÃO PODERÁ ESTAR VINCULADA A DÉBITOS DE
OUTRAS UNIDADES, porventura existentes, sob pena de sanções
previstas em lei
3.9 A CONTRATANTE se reserva o direito de recolher e/ou reter,
no valor pago, tributos que sejam de sua competência ou dos
quais seja responsável ou substituto tributário;
3.10 Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, salvo
quando, por algum fato ou motivo superveniente, as obrigações
para uma das partes tornarem-se extremamente onerosas,
constatando-se deste modo, uma quebra do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, devendo ser cumprido entre as partes todos
os requisitos e procedimentos determinados pelo Edital de
Licitação e seus anexos.
3.10.1 Caso ocorra o fato descrito na subcláusula “9.7” a
PROMITENTE deverá solicitar formalmente ao CONTRATANTE,
por meio da Gerência de Compras, o reajuste do valor pactuado,
acostando os devidos documentos que comprovem a procedência
do pleito, após será realizado pelo CONTRATANTE, estudo de
mercado que comprove a situação fática descrita;
4. Cláusula Quarta – Validade
4.1. Esta Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) terá validade de 12 (doze)

meses, a contar da data de assinatura, conforme Inciso III § 3º do
art. 15 da Lei nº 8.666/93, podendo, a critério da Administração
Pública Municipal, serem celebrados tantos contratos quantos
necessários, para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde,
unidade requisitante do presente processo licitatório
5. Cláusula Quinta – Obrigações do Promitente Fornecedor
5.1. Cumprir a presente Ata com efeito de Termo de Compromisso
de Fornecimento/Prestação de Serviço(s) conforme disposições
nele constantes, sem prejuízo da cobrança da multa
correspondente ao período total do atraso, respeitado o disposto
na cláusula quarta, bem como na legislação vigente
5.2. Cumprir, integralmente todas as cláusulas constantes dos
contratos por ventura firmados, sob pena de cancelamento da
presente Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s)
5.3. Entregar o material ou prestar o serviço no endereço
mencionado no Item 1.3 Parte B - das Disposições Específicas
do Certame deste edital ou no local previamente definido, em
até 10 (dez) dias corridos do recebimento da(s) Ordem(s) de
Compra(s)/Serviço(s)- (Pedido(s) emitida pelo órgão da
Administração Pública responsável pelo gerenciamento da Ata de
Registro de Preços (Coordenação de Apoio Técnico
Administrativo), nos termos do § 2º do Decreto Municipal nº
13.558/2010
5.4. Manter durante todo o prazo de validade do Registro de
Preços todas as condições de habilitação exigidas na licitação em
referência, como condição para celebração do contrato ou
instrumento equivalente
5.5. Apresentar-se junto à Administração Municipal quando
convocado, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados
da data do recebimento da convocação, durante o período de
vigência desta Ata de Registro de Preços, para assinatura do
contrato de fornecimento, nos termos e cláusulas previstas neste
edital
5.6. Corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas,
os materiais ou serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou
desconformidades no total ou em parte com o objeto desta
licitação
5.7. Acompanhar a confecção da Ata com efeito de Termo de
Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviços e do
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Contrato de Fornecimento/Prestação de Serviços ou
documento equivalente, com vistas a realizar a retirada de tais
documentos junto à Administração Municipal para assinatura
e devolução junto ao Órgão Gerenciador (Coordenação de
Apoio Técnico Administrativo), situado no endereço
mencionado, conforme segue
Coordenação de Apoio Técnico Administrativo – Rua Coronel
Gugé, nº 211, Centro, CEP 45.000-510 – Vitória da Conquista,
BA. Fone/fax: (77) 3429 7410 / 3429 7412; e-mail:
licitacao.saudevc@gmail.com
6. Cláusula Sexta – Da Contratação
6.1. O promitente contratado poderá ser convocado a qualquer
momento, durante o período de vigência deste Registro de Preços,
para assinatura do contrato, que deverá fazê-lo no prazo máximo
de até 05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento da
convocação via comunicação expressa
6.2. O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, ESTADO DA
BAHIA, observados os critérios e condições estabelecidas neste
edital, poderá contratar, concomitantemente, com dois ou mais
fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se
a capacidade de fornecimento do bem ou serviço do licitante e
obedecida à ordem de classificação das respectivas propostas
6.3. Na hipótese de o fornecedor convocado não assinar o
Contrato ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da data do recebimento da convocação, a
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá chamar os demais
licitantes que tenham os seus preços registrados, obedecendo à
ordem de classificação, propondo a contratação do fornecimento
dos materiais ou dos serviços registrados, pelos preços
apresentado pelo primeiro colocado
6.4. Na hipótese de os demais licitantes não aceitarem a
contratação pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, a
Administração poderá realizar nova licitação, perdendo o
participante desta Ata de Registro, a critério da administração, o
direito de preferência
6.5. A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente
deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou
mandatário com poderes expressos
6.6. Os contratos decorrentes deste Registro de Preços terão sua
vigência conforme as disposições contidas no Edital e nos

respectivos contratos, obedecido ao disposto no art. 57 da Lei no

8.666/93
6.7. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais registradas, acréscimos que se fizerem no objeto, de
até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada
lote/produto registrado
7. Cláusula Sétima – Forma de Fornecimento, Entrega e
Recebimento dos Materiais
7.1. O compromisso de fornecimento/prestação de serviço(s)
estará perfeitamente caracterizado mediante a emissão da Nota
de Empenho da unidade gestora da despesa, com posterior
encaminhamento da(s) Ordem(s) de Compra(s)/Serviço(s)
(Pedido(s)) aos respectivos PROMITENTES CONTRATADOS de
cada lote licitado
7.2. Os produtos deverão conter em suas embalagens e unidades
de acondicionamento o número do lote e validade, quando
necessária
7.3. Os produtos nacionais ou importados deverão ser entregues
contendo rótulos com todas as informações sobre os mesmos em
língua portuguesa, nos termos do art. 31 do Código de Defesa do
Consumidor
7.4. A Nota Fiscal preferencialmente deverá conter o(s) lote(s) de
fabricação de cada produto a ser entregue
7.5. Os produtos/serviços serão recebidos pela(s) respectiva(s)
unidade(s) requisitante(s) da licitação, descrita(s) no Item 2 Parte
A do Preâmbulo deste edital, que procederá a verificação da
conformidade do material com a(s) especificação(ões), no
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do seu recebimento.
Transcorrido tal prazo sem que a Unidade requisitante, através do
órgão responsável, aponte quaisquer desvios, falhas, vícios,
defeitos ou desconformidades no que se refere aos produtos
entregues, será declarado o recebimento definitivo do(s)
produto(s)/serviço(s)
7.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a
responsabilidade do PROMITENTE CONTRATADO pela perfeita
execução deste documento de compromisso de fornecimento,
quanto à qualidade, correção e segurança do objeto contratado
7.7. Correrá por conta do PROMITENTE CONTRATADO (A), toda
e qualquer despesa com ensaios, testes, laudos e demais provas
exigidas por normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do
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objeto deste instrumento, sempre que necessário
7.8. O detentor do Registro de Preços é obrigado a corrigir,
remover ou substituir, totalmente às suas expensas, os materiais
em que se verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no
total ou em parte com o objeto desta licitação
8. Cláusula Oitava – Reajustamento e Revisão
8.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações,
obedecidas às disposições previstas na legislação vigente, em
especial, art. 12 do Decreto Municipal nº 13.558/2010 e
disposições previstas no respectivo edital
8.2. A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada,
em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado
8.3. Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-
se superior ao praticado no mercado o órgão gerenciador deverá
a) convocar o fornecedor/prestador visando à negociação para a
redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado
b) convocar os demais fornecedores/prestadores visando igual
oportunidade de negociação
8.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor/prestador, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a
Administração Municipal, através do Órgão Gerenciador, poderá
a) liberar o fornecedor/prestador do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidade, se confirmado a veracidade dos motivos
e comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação
ocorrer antes do pedido de fornecimento/prestação de serviço
b) convocar os demais fornecedores/prestadores visando igual
oportunidade de negociação
8.5. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador
deverá proceder à suspensão do item da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa
8.6. Os preços registrados poderão ser revistos nos termos e
prazo fixado pelo órgão da Administração Publica responsável pela
condução do conjunto de procedimentos do certame para registro
de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele
decorrente, nos termos do inciso III, art. 2º do Decreto Municipal nº
13.558/2010
8.7. A revisão de preços registrados em Ata não implica em

revisão dos preços dos contratos decorrentes de respectiva
licitação, a qual dependerá de requerimento formal do
PROMITENTE CONTRATADO e de comprovação do impacto que
gerou o eventual desequilíbrio econômico-financeiro
8.8. Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se
apresentem superiores aos de mercado
8.9. A revisão do preço somente será deferida após cumprir todos
os requisitos previstos no Item 18 das Disposições Gerais deste
edital, e terá validade a partir da data de publicação da deliberação
no Diário Oficial do Município
9. Cláusula Nona - Fiscalização do Contrato e Recebimento do
Objeto
9.1. Competirá ao Órgão Solicitante do Registro de Preços
proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da
fiscalização do CONTRATANTE não eximirá à CONTRATADA de
total responsabilidade na execução do contrato
9.1.1. Competirá ao CONTRATANTE do Registro de Preços,
através da Unidade Requisitante e do Órgão Gerenciador
a) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução
do contrato, determinando as providências necessárias à correção
das falhas ou defeitos observados
b) Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de
controle, acompanhamento e avaliação financeira de contratos e
convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam
acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual
c) Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a
regularidade da execução do contrato
d) Promover, com a presença da CONTRATADA, a verificação da
execução já realizada, emitindo a competente habilitação para o
recebimento de pagamentos
e) Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle,
acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios
f) Fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações
trabalhistas e previdenciárias
g) Ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de
empregados da CONTRATADA, cuja permanência seja
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inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação
fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da CONTRATADA,
quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias,
bem como qualquer outra que tal fato imponha
h) Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de
documentos relacionados com a execução do contrato
9.2. Nos casos de aquisição de equipamentos ou prestação de
serviços de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo
circunstanciado e, nos demais, mediante recibo
9.3. O contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer
proposição de fornecimento/prestação de serviço em desacordo
com as especificações do objeto da licitação
9.4. O fornecedor/prestador se comprometerá a atender com
presteza às reclamações sobre a qualidade e pontualidade do
fornecimento, providenciando sua imediata correção, sem ônus
para o Município de Vitória da Conquista
9.5. Em caso de divergência entre a Nota de Empenho e a Nota
Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues, o
Fornecedor/Prestador será notificado para retirá-los imediatamente
providenciando eventuais retificações que prezem pela perfeita
execução do objeto licitado
10. Cláusula Décima - Das Penalidades
10.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando
a) Descumprir as condições da respectiva Ata de Registro de
Preços com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s).
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento
equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável
c) Não retirar a respectiva Ata de Registro de Preços com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s)
ou documento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável
d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este
se tornar superior àqueles praticados no mercado
10.2. A inexecução contratual, da Ata de Registro de Preços com
efeito de Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de
Serviço(s), inclusive por atraso injustificado, sujeitará o
CONTRATADO à multa de mora, que será graduada de acordo
com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites

máximos
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do
adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-
se a efetuar o reforço da caução, conforme o caso, dentro de 10
(dez) dias contados da data de sua convocação
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não
realizado
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia subsequente
ao trigésimo
10.2.1. A multa a que se refere este item não impede que a
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as
demais sanções previstas na legislação vigente
10.2.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo,
será descontada da garantia do contratado faltoso
10.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além
da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença,
que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada administrativa e
judicialmente
10.2.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se
reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à
PROMITENTE CONTRATADA o valor de qualquer multa
porventura imposta
10.2.5. As multas previstas neste item não têm caráter
compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas
11. Cláusula Décima Primeira - Da Rescisão
11.1. Os preços registrados poderão ser suspensos
temporariamente ou cancelados pela Administração, nas seguintes
hipóteses
a) Quando se tornarem superiores aos praticados no mercado
b) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado
11.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado do
fornecedor ou prestador de serviços, nas hipóteses previstas nesta
cláusula será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos
autos que deram origem ao Registro de Preços
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11.3. Antes da suspensão ou cancelamento, a Administração
poderá proceder à negociação com o fornecedor ou prestador de
serviços, visando à revisão para a redução do preço registrado a
fim de compatibilizá-lo com os praticados no mercado
11.3.1. No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do
fornecedor ou prestador de serviço, a comunicação será feita
mediante publicação no link abaixo citado, considerando
cancelado o preço registrado a partir da data da publicação;

http://www.diariosoficiais.org.br/ba/vitoriadaconquista
11.4. O fornecedor/prestador poderá solicitar o cancelamento do
preço registrado, mediante justificativa escrita, por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração, que
comprove a impossibilidade temporária ou definitiva de cumprir as
exigências deste instrumento convocatório
12. Cláusula Décima Segunda – Vinculação ao Edital de
Licitação
12.1. Integra a presente Ata de Registro de Preços com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s),
como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo do
presente documento, bem como, do respectivo Edital e seus
anexos
13. Cláusula Décima Terceira - Foro
As partes elegem o Foro da Cidade de Vitória da Conquista,
Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente compromisso outrora firmado
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente
Registro de preço com Compromisso Fornecimento/Prestação de
Serviço(s) em 02 (três) vias de igual teor e forma na presença das
testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme

Vitória da Conquista - BA, 07 de dezembro de 2015
________________________________________

MÁRCIA VIVIANE DE ARAÚJO SAMPAIO
______________________________________

OTTOBOCK DO BRASIL TÉCNICA ORTOPEDICA LTDA

Testemunhas:
__________________________________

__D812A42176__

__________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 453 / 2015 SMS 3ª
PUBLICAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO

Modalidade
de Licitação:

Pregão
Eletrônico

(SRP)

Número:
083/2015-

SMS

Ata de Registro de Preços nº 453 / 2015 SMS
Processo Administrativo nº 10.538/2015
Pregão Eletrônico (SRP) nº 083/2015-SMS
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde/SMS

Aos doze dias do mês de novembro do ano de 2015, na cidade de
Vitória da Conquista, Estado da Bahia,o MUNICÍPIO DE VITÓRIA
DA CONQUISTA – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
à Praça Joaquim Correia nº 55, Centro – CEP 45.000-907, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº 14.239.578/0001-00, neste ato devidamente
representado pela Ilma. Sra. Secretária Municipal de Saúde,
MÁRCIA VIVIANE DE ARAÚJO SAMPAIO , brasileira, casada,
enfermeira e advogada, residente à Rua Paulo Filadelfo, 03,
Morada da Primavera, nesta cidade, portadora do RG nº
06698806-39 SSP/BA e CPF nº 884.447.595-20, doravante
denominada PROMITENTE CONTRATANTE e a empresa COSTA
CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
sediada à Rua Dulce Maria, nº-365, Ipiranga, CEP-31.160-250,
Belo Horizonte - MG , inscrita no CNPJ/MF sob o nº
36.325.157/0002-15, Inscrição Estadual nº 001.201.654.00-01,
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doravante denominada PROMITENTE CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) Sr(ª) FELIPPE DAVID MELLO FONTANA ,
brasileiro(a), casado(a), administrador, residente e domiciliado(a) à
Av. Antonio Gil Veloso,n-1564, Apto 1002, Praia da Costa, CEP-
29.101-016, Vila Velha-ES, portador(a) do RG nº 172.247-9-
SSP/ES. e CPF nº 057.054.937-03, acordam proceder e obriga-se
ao quanto segue relativo ao OBJETIVANDO O FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER À REDE DE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PORTARIA 344/1998
ANVISA, SUJEITOS A CONTROLE (SAÚDE MENTAL), JUNTO
À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS,  nos termos do
Decreto Municipal nº. 13.558/2010 e do Edital do Pregão
Eletrônico SRP nº 083/2015-SMS em epígrafe, parte integrante
do presente instrumento independente de transcrição, nas
condições abaixo
1. Cláusula Primeira – Objeto
1.1. O Objeto desta Ata-Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) é o Registro dos Preços
ofertados pelo PROMITENTE CONTRATADO para todos os itens
que seguem mencionados abaixo, que foram devidamente
quantificados e especificados na proposta apresentada em
17/08/2015, originária da licitação Pregão Eletrônico SRP nº
083/2015-SMS, e conforme ANEXO deste Edital que consiste no
resumo final da licitação confirmado na respectiva ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS

Lote
Nº.

Item
n.º

Aquisi
ção ou
Contra
tação

de
(descri
ção):

Q.
LICITA

DA
U.F.

Q.
Solicit

ada

Valor
Unitári

o 
R$

Valor
Total 

R$

1.1

Ácido
Valproi
co
50mg/
ml
soluçã
o oral

4.000 FRAS
CO 3,00

R$
12.000,

00

1

MARC
A
PRATI

1.2

Ácido
Valproi
co
500mg
compri
mido
conven
cional
em
blister
MARC
A
ABBO
TT

300.00
0 COMP 0,47

R$
141.00

0,00

Valor Total do Lote R$ 153.000,00

Valor Total da Planilha =====>

R$
153.00

0,00

1.2. Os preços da PROMITENTE CONTRATADA, relacionados
aos moldes do Anexo VI deste Edital, ficam registrados para fins
de cumprimento deste instrumento e dos Contratos que venham a
ser firmados entre a PROMITENTE CONTRATADA e o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, através da Secretaria
Municipal de Saúde – SMS.
1.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração
Pública Municipal a firmar as contratações que deles poderão
advir, ficando facultado a utilização de outras licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade
de condições
1.4. Fica o PROMITENTE CONTRATADA obrigado a aceitar,
quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e
dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou
supressões que se fizer nas compras, de até 25% (vinte e cinco
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por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões
resultantes de acordo celebrado entre as partes, na forma dos §§
1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/93
1.5. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a
associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência,
total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou
incorporação da contratada, não se responsabilizando o
PROMITENTE CONTRATANTE por nenhum compromisso
assumido por aquela com terceiros
1.6. Durante o prazo de validade, as propostas selecionadas no
registro de preços ficarão à disposição da ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, para que efetue as contratações nas oportunidades e
quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido
2. Cláusula Segunda – Dotação Orçamentária
2.1. As despesas decorrentes da execução da presente licitação
correrão pelos Projetos/Atividades e Elementos de Despesa
referenciados em edital ou àqueles informados pela unidade
requisitante da licitação à época da contratação, devidamente
ajustados nas dotações do exercício subsequente
3. Cláusula Terceira – Preço e Condições de Pagamento
3.1. O valor da presente Ata-Termo de Compromisso é o valor
ofertado pelo PROMITENTE CONTRATADO para o(s) lote(s) 01
resultantes do resultado da licitação e constante(s) da proposta
apresentada no Pregão Eletrônico SRP nº. 083/2015-SMS , que
faz parte integrante deste instrumento, independentemente de
transcrição, perfazendo o valor total estimado de R$ 153.000,00
(CENTO E CINQUENTA TRÊS MIL REAIS),  fixos, inclusos todos
os custo e despesas decorrentes de transporte CIF/Vitória da
Conquista, seguros, tributos, contribuições fiscais e parafiscais,
emolumentos e todos os custos de qualquer natureza necessários
à perfeita execução do objeto licitado
3.2. O pagamento será realizado pela Administração Municipal em
até 30 dias após o recebimento e emissão da Nota Fiscal, através
de crédito em conta corrente junto ao banco e agência bancária
informados pela CONTRATADA em sua respectiva proposta de
preços, após o recebimento definitivo dos materiais e ou serviços
atestados pela Unidade Requisitante da licitação, que procederá
conferência dos serviços, materiais e quantidades recebidas com
respectiva Nota Fiscal, nos termos da legislação vigente
3.3. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo

servidor competente, da Nota Fiscal, que deverá vir acompanhada
do DANFE e/ou RANFS, apresentadas pela CONTRATADA.
3.3.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade
da Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA e do regular
cumprimento das obrigações assumidas;
3.3.2. O DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
será exigido, sempre que a nota fiscal for eletrônica;
3.3.3. O Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço - RANFS -
será exigido, nos casos de prestadores de serviço sediados fora
do Município de Vitória da Conquista, cuja nota fiscal não seja
emitido por este Ente, mas que executarem o serviço neste
Município, conforme arts. 32, 33 e 34 do Decreto Municipal n.º
15.454, de 18 de outubro de 2013.
3.4. Os pagamentos poderão ser sustados pela PROMITENTE
CONTRATANTE nos seguintes casos:
3.4.1. Não cumprimento das obrigações assumidas que possam
de qualquer forma prejudicar a CONTRATANTE.
3.4.2. Inadimplência de obrigações da CONTRATADA para com a
CONTRATANTE, por conta do estabelecido no contrato;
3.4.3. Não execução das condições estabelecidas no contrato;
3.5. Em Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que
a PROMITENTE CONTRATADA  não tenha concorrido de alguma
forma para tanto, o valor devido poderá ser acrescido de encargos
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a
data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo
pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a
seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor
originariamente devido
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

I =
(6 / 100)
365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento
e a data do efetivo pagamento.
VP = Valor da Parcela em atraso
3.6. Na ocorrência de necessidade de providências
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complementares por parte da contratada o decurso do prazo de
pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir
da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será
devida atualização financeira
3.7. O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá
ser apresentado pela CONTRATADA, através de Nota Fiscal, no
mínimo de duas vias, com os requisitos da lei vigente, dentro dos
prazos estabelecidos na sua proposta, após assinatura do contrato
ou outros instrumentos hábeis, nas formas previstas na legislação
vigente
3.8. A entrega do material, por parte da PROMITENTE
CONTRATADA, para a Unidade Requisitante mencionada no Item
2 Parte A do Preâmbulo  deste edital, NÃO PODERÁ ESTAR
VINCULADA A DÉBITOS DE OUTRAS UNIDADES, porventura
existentes, sob pena de sanções previstas em lei
3.9. A PROMITENTE CONTRATANTE  se reserva o direito de
recolher e/ou reter, no valor pago, tributos que sejam de sua
competência ou dos quais seja responsável ou substituto tributário;
3.10. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, salvo
quando, por algum fato ou motivo superveniente, as obrigações
para uma das partes tornarem-se extremamente onerosas,
constatando-se deste modo, uma quebra do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, devendo ser cumprido entre as partes todos
os requisitos e procedimentos determinados pelo Edital de
Licitação e seus anexos.
3.10.1. Caso ocorra o fato descrito na subcláusula “3.10” a
CONTRATADA deverá solicitar formalmente a CONTRATANTE,
por meio da Gerência de Compras, o reajuste do valor pactuado,
acostando os devidos documentos que comprovem a procedência
do pleito, após será realizado pela CONTRATANTE, estudo de
mercado que comprove a situação fática descrita;
4. Cláusula Quarta – Validade
4.1. Esta Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) terá validade de 12 (doze)
meses, a contar da data de assinatura, conforme Inciso III § 3º do
art. 15 da Lei nº 8.666/93, podendo, a critério da Administração
Pública Municipal, serem celebrados tantos contratos quantos
necessários, para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde,
unidade requisitante do presente processo licitatório
5. Cláusula Quinta – Obrigações do Promitente Fornecedor

5.1. Cumprir a presente Ata com efeito de Termo de Compromisso
de Fornecimento/Prestação de Serviço(s) conforme disposições
nele constantes, sem prejuízo da cobrança da multa
correspondente ao período total do atraso, respeitado o disposto
na cláusula quarta, bem como na legislação vigente
5.2. Cumprir, integralmente todas as cláusulas constantes dos
contratos por ventura firmados, sob pena de cancelamento da
presente Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s)
5.3. Entregar o material ou prestar o serviço no endereço
mencionado no Item 1.4 Parte B - das Disposições Específicas
do Certame deste edital ou no local previamente definido, em
até 10 (dez) dias do recebimento da(s) Ordem(s) de
Compra(s)/Serviço(s)- (Pedido(s) emitida pelo órgão da
Administração Pública responsável pelo gerenciamento da Ata de
Registro de Preços (Coordenação de Apoio Técnico
Administrativo), nos termos do § 2º do Decreto Municipal nº
13.558/2010
5.4. Manter durante todo o prazo de validade do Registro de
Preços todas as condições de habilitação exigidas na licitação em
referência, como condição para celebração do contrato ou
instrumento equivalente
5.5. Apresentar-se junto à Administração Municipal quando
convocado, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados
da data do recebimento da convocação, durante o período de
vigência desta Ata de Registro de Preços, para assinatura do
contrato de fornecimento, nos termos e cláusulas previstas neste
edital
5.6. Corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas,
os materiais ou serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou
desconformidades no total ou em parte com o objeto desta
licitação
5.7. Acompanhar a confecção da Ata com efeito de Termo de
Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviços e do
Contrato de Fornecimento/Prestação de Serviços ou
documento equivalente, com vistas a realizar a retirada de tais
documentos junto à Administração Municipal para assinatura
e devolução junto ao Órgão Gerenciador (Coordenação de
Apoio Técnico Administrativo), situado no endereço
mencionado, conforme segueCoordenação de Apoio Técnico
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Administrativo – Rua Coronel Gugé, nº 211, Centro, CEP
45.000-510 – Vitória da Conquista, BA. Fone/fax: (77) 3429-
7412 / 3429-7410; e-mail: licitacao.saudevc@gmail.com
6. Cláusula Sexta – Da Contratação
6.1. A PROMITENTE CONTRATADA poderá ser convocado a
qualquer momento, durante o período de vigência deste Registro
de Preços, para assinatura do contrato, que deverá fazê-lo no
prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados da data do
recebimento da convocação via comunicação expressa
6.2. O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, ESTADO DA
BAHIA, observados os critérios e condições estabelecidas neste
edital, poderá contratar, concomitantemente, com dois ou mais
fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se
a capacidade de fornecimento do bem ou serviço do licitante e
obedecida à ordem de classificação das respectivas propostas
6.3. Na hipótese de PROMITENTE CONTRATADA convocada não
assinar o Contrato ou instrumento equivalente, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da
convocação, a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá chamar os
demais licitantes que tenham os seus preços registrados,
obedecendo à ordem de classificação, propondo a contratação do
fornecimento dos materiais ou dos serviços registrados, pelos
preços apresentado pelo primeiro colocado
6.4. Na hipótese de os demais licitantes não aceitarem a
contratação pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, a
Administração poderá realizar nova licitação, perdendo o
participante desta Ata de Registro, a critério da administração, o
direito de preferência
6.5. A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente
deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou
mandatário com poderes expressos
6.6. Os contratos decorrentes deste Registro de Preços terão sua
vigência conforme as disposições contidas no Edital e nos
respectivos contratos, obedecido ao disposto no art. 57 da Lei no

8.666/93
6.7. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais registradas, acréscimos que se fizerem no objeto, de
até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada
lote/produto registrado
7. Cláusula Sétima – Forma de Fornecimento, Entrega e

Recebimento dos Materiais
7.1. O compromisso de fornecimento/prestação de serviço(s)
estará perfeitamente caracterizado mediante a emissão da Nota
de Empenho da unidade gestora da despesa, com posterior
encaminhamento da(s) Ordem(s) de Compra(s)/Serviço(s)
(Pedido(s)) aos respectivos PROMITENTES CONTRATADAS  de
cada lote licitado
7.2. Os produtos deverão conter em suas embalagens e unidades
de acondicionamento o número do lote e validade, quando
necessária
7.3. Os produtos nacionais ou importados deverão ser entregues
contendo rótulos com todas as informações sobre os mesmos em
língua portuguesa, nos termos do art. 31 do Código de Defesa do
Consumidor
7.4. A Nota Fiscal preferencialmente deverá conter o(s) lote(s) de
fabricação de cada produto a ser entregue
7.5. Os produtos/serviços serão recebidos pela(s) respectiva(s)
unidade(s) requisitante(s) da licitação, descrita(s) no Item 2 Parte
A do Preâmbulo deste edital, que procederá a verificação da
conformidade do material com a(s) especificação(ões), no
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do seu recebimento.
Transcorrido tal prazo sem que a Unidade requisitante, através do
órgão responsável, aponte quaisquer desvios, falhas, vícios,
defeitos ou desconformidades no que se refere aos produtos
entregues, será declarado o recebimento definitivo do(s)
produto(s)/serviço(s)
7.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a
responsabilidade da PROMITENTE CONTRATADA pela perfeita
execução deste documento de compromisso de fornecimento,
quanto à qualidade, correção e segurança do objeto contratado
7.7. Correrá por conta da PROMITENTE CONTRATADA, toda e
qualquer despesa com ensaios, testes, laudos e demais provas
exigidas por normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do
objeto deste instrumento, sempre que necessário
7.8. O detentor do Registro de Preços é obrigado a corrigir,
remover ou substituir, totalmente às suas expensas, os materiais
em que se verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no
total ou em parte com o objeto desta licitação
8. Cláusula Oitava – Reajustamento e Revisão
8.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações,
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obedecidas às disposições previstas na legislação vigente, em
especial, art. 12 do Decreto Municipal nº 13.558/2010 e
disposições previstas no respectivo edital
8.2. A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada,
em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado
8.3. Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-
se superior ao praticado no mercado o órgão gerenciador deverá
a) convocar a contratada visando à negociação para a redução de
preços e sua adequação ao praticado pelo mercado
b) convocar os demais contratados visando igual oportunidade de
negociação
8.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor/prestador, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a
Administração Municipal, através do Órgão Gerenciador, poderá
a) l iberar a CONTRATADA do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidade, se confirmado a veracidade dos motivos
e comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação
ocorrer antes do pedido de fornecimento/prestação de serviço
b ) convocar os demais licitantes visando igual oportunidade de
negociação
8.5. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador
deverá proceder à suspensão do item da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa
8.6. Os preços registrados poderão ser revistos nos termos e
prazo fixado pelo órgão da Administração Publica responsável pela
condução do conjunto de procedimentos do certame para registro
de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele
decorrente, nos termos do inciso III, art. 2º do Decreto Municipal nº
13.558/2010
8.7. A revisão de preços registrados em Ata não implica em
revisão dos preços dos contratos decorrentes de respectiva
licitação, a qual dependerá de requerimento formal do
CONTRATADO e de comprovação do impacto que gerou o
eventual desequilíbrio econômico-financeiro
8.8. Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se
apresentem superiores aos de mercado
8.9. A revisão do preço somente será deferida após cumprir todos

os requisitos previstos no Item 18 das Disposições Gerais deste
edital, e terá validade a partir da data de publicação da deliberação
no Diário Oficial do Município
9. Cláusula Nona - Fiscalização do Contrato e Recebimento do
Objeto
9.1. Competirá ao Órgão Solicitante do Registro de Preços
proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da
fiscalização do PROMITENTE CONTRATANTE não eximirá à
PROMITENTE CONTRATADA de total responsabilidade na
execução do contrato
9.1.1. Competirá ao PROMITENTE CONTRATANTE  do Registro
de Preços, através da Unidade Requisitante e do Órgão
Gerenciador
a) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução
do contrato, determinando as providências necessárias à correção
das falhas ou defeitos observados
b) Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de
controle, acompanhamento e avaliação financeira de contratos e
convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam
acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual
c) Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a
regularidade da execução do contrato
d) Promover, com a presença da PROMITENTE CONTRATADA ,
a verificação da execução já realizada, emitindo a competente
habilitação para o recebimento de pagamentos
e) Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle,
acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios
f) Fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações
trabalhistas e previdenciárias
g) Ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de
empregados da CONTRATADA, cuja permanência seja
inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação
fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da CONTRATADA,
quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias,
bem como qualquer outra que tal fato imponha
h) Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de
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documentos relacionados com a execução do contrato
9.2. Nos casos de aquisição de equipamentos ou prestação de
serviços de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo
circunstanciado e, nos demais, mediante recibo
9.3. O contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer
proposição de fornecimento/prestação de serviço em desacordo
com as especificações do objeto da licitação
9.4. A CONTRATADA se comprometerá a atender com presteza
às reclamações sobre a qualidade e pontualidade do fornecimento,
providenciando sua imediata correção, sem ônus para o Município
de Vitória da Conquista
9.5. Em caso de divergência entre a Nota de Empenho e a Nota
Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues, o
Fornecedor/Prestador será notificado para retirá-los imediatamente
providenciando eventuais retificações que prezem pela perfeita
execução do objeto licitado
10. Cláusula Décima - Das Penalidades
10.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando
a) Descumprir as condições da respectiva Ata de Registro de
Preços com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s).
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento
equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável
c) Não retirar a respectiva Ata de Registro de Preços com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s)
ou documento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável
d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este
se tornar superior àqueles praticados no mercado
10.2. A inexecução contratual, da Ata de Registro de Preços com
efeito de Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de
Serviço(s), inclusive por atraso injustificado, sujeitará a
CONTRATADA à multa de mora, que será graduada de acordo
com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites
máximos
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do
adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-
se a efetuar o reforço da caução, conforme o caso, dentro de 10

(dez) dias contados da data de sua convocação
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não
realizado
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia subsequente
ao trigésimo
10.2.1. A multa a que se refere este item não impede que a
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as
demais sanções previstas na legislação vigente
10.2.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo,
será descontada da garantia do contratado faltoso
10.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além
da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença,
que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada administrativa e
judicialmente
10.2.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se
reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à
CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta
10.2.5. As multas previstas neste item não têm caráter
compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas
11. Cláusula Décima Primeira - Da Rescisão
11.1. Os preços registrados poderão ser suspensos
temporariamente ou cancelados pela Administração, nas seguintes
hipóteses
a) Quando se tornarem superiores aos praticados no mercado
b) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado
11.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado do
fornecedor ou prestador de serviços, nas hipóteses previstas nesta
cláusula será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos
autos que deram origem ao Registro de Preços
11.3. Antes da suspensão ou cancelamento, a Administração
poderá proceder à negociação com o fornecedor ou prestador de
serviços, visando à revisão para a redução do preço registrado a
fim de compatibilizá-lo com os praticados no mercado
11.3.1. No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do
fornecedor ou prestador de serviço, a comunicação será feita

Vitória da Conquista - Bahia
Ano 9 — Edição 1.705

quarta, 31 de agosto de 2016
Página 228 de 382



mediante publicação no link abaixo citado, considerando
cancelado o preço registrado a partir da data da publicação;
http://www.ba.tmunicipal.org.br/prefeitura/vitoriadaconquista/p
ublicacao/
11.4. A CONTRATADA poderá solicitar o cancelamento do preço
registrado, mediante justificativa escrita, por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração, que
comprove a impossibilidade temporária ou definitiva de cumprir as
exigências deste instrumento convocatório
12. Cláusula Décima Segunda – Vinculação ao Edital de
Licitação
12.1. Integra a presente Ata de Registro de Preços com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s),
como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo do
presente documento, bem como, do respectivo Edital e seus
anexos
13. Cláusula Décima Terceira - Foro
As partes elegem o Foro da Cidade de Vitória da Conquista,
Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente compromisso outrora firmado
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente
Registro de preço com Compromisso Fornecimento/Prestação de
Serviço(s) em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das
testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme

Vitória da Conquista - BA, 01 de DEZEMBRO de 2015
______________________________________

MÁRCIA VIVIANE DE ARAÚJO SAMPAIO
______________________________________

COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Testemunhas:
________________________________
________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 458 / 2015 SMS 3 ª

__D812A42177__ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 458 / 2015 SMS 3 ª
PUBLICAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO

Modalidade
de Licitação:

Pregão
Eletrônico

(SRP)

Número:
083/2015-

SMS

Ata de Registro de Preços nº 458 / 2015 SMS
Processo Administrativo nº 10.538/2015
Pregão Eletrônico (SRP) nº 083/2015-SMS
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde/SMS

Aos doze dias do mês de novembro do ano de 2015, na cidade de
Vitória da Conquista, Estado da Bahia,o MUNICÍPIO DE VITÓRIA
DA CONQUISTA – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
à Praça Joaquim Correia nº 55, Centro – CEP 45.000-907, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº 14.239.578/0001-00, neste ato devidamente
representado pela Ilma. Sra. Secretária Municipal de Saúde,
MÁRCIA VIVIANE DE ARAÚJO SAMPAIO , brasileira, casada,
enfermeira e advogada, residente à Rua Paulo Filadelfo, 03,
Morada da Primavera, nesta cidade, portadora do RG nº
06698806-39 SSP/BA e CPF nº 884.447.595-20, doravante
denominada PROMITENTE CONTRATANTE e a empresa
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA,  sediada à Praça Getúlio
Vargas, nº-43, LETRA C, São João Batista, CEP-33.030-020,
Santa Luzia- MG, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
11.896.538/000142, Inscrição Estadual nº 001.591.065.00-76,
doravante denominada PROMITENTE CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) Sr(ª) DANILO FERREIRA LAMOUNIER ,
brasileiro(a), casado(a), gerente administrativo, residente e
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domiciliado(a) à Rua Floresta, nº-61, Apto-704, Bairro Floresta,
CEP-31.015-174, Belo Horizonte- MG, portador(a) do RG nº
11.439.644 SSP/MG e CPF nº 051.351.646-85, acordam proceder
e obriga-se ao quanto segue relativo ao OBJETIVANDO O
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER À
REDE DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PORTARIA
344/1998 ANVISA, SUJEITOS A CONTROLE (SAÚDE MENTAL),
JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS,  nos
termos do Decreto Municipal nº. 13.558/2010 e do Edital do
Pregão Eletrônico SRP nº 083/2015-SMS em epígrafe, parte
integrante do presente instrumento independente de transcrição,
nas condições abaixo.
1. Cláusula Primeira – Objeto
1.1. O Objeto desta Ata-Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) é o Registro dos Preços
ofertados pelo PROMITENTE CONTRATADO para todos os itens
que seguem mencionados abaixo, que foram devidamente
quantificados e especificados na proposta apresentada em
14/08/2015, originária da licitação Pregão Eletrônico SRP nº
083/2015-SMS, e conforme ANEXO deste Edital que consiste no
resumo final da licitação confirmado na respectiva ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS

Lote
Nº.

Item
n.º

Aquisi
ção ou
Contra
tação

de
(descri
ção):

Q.
LICITA

DA
U.F.

Q.
Solicit

ada

Valor
Unitári

o 
R$

Valor
Total 

R$

2 2.1

Amitrip
tilina
25mg,
compri
mido
em
blister
MARC
A
TEUT

300.00
0 COMP 0,04

R$
12.000,

00

O
Valor Total do Lote R$ 12.000,00

4

4.1

Carba
mazepi
na
200mg,
compri
mido
simple
s em
blister
MARC
A
TEUT
O

1.000.0
00 COMP 0,08

R$
80.000,

00

4.2

Carba
mazepi
na
20mg/
mL
xarope
MARC
A
MEDL
EY

8.000 FRAS
CO 5,68

R$
45.440,

00

Valor Total do Lote R$ 125.440,00

11 11.1

Fluoxet
ina
20mg
compri
mido
em
blister
MARC
A
TEUT
O

600.00
0 COMP 0,05

R$
30.000,

00

Valor Total do Lote R$ 30.000,00
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14 14.1

Levodo
pa +
Carbid
opa
250+25
mg
MARC
A
TEUT
O

20.000 COMP 0,30
R$

6.000,0
0

Valor Total do Lote R$ 6.000,00

Valor Total da Planilha =====>

R$
173.44
0,00

1.2. Os preços da PROMITENTE CONTRATADA, relacionados
aos moldes do Anexo VI deste Edital, ficam registrados para fins
de cumprimento deste instrumento e dos Contratos que venham a
ser firmados entre a PROMITENTE CONTRATADA e o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, através da Secretaria
Municipal de Saúde – SMS.
1.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração
Pública Municipal a firmar as contratações que deles poderão
advir, ficando facultado a utilização de outras licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade
de condições
1.4. Fica o PROMITENTE CONTRATADA obrigado a aceitar,
quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e
dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou
supressões que se fizer nas compras, de até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões
resultantes de acordo celebrado entre as partes, na forma dos §§
1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/93
1.5. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a
associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência,
total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou
incorporação da contratada, não se responsabilizando o
PROMITENTE CONTRATANTE por nenhum compromisso
assumido por aquela com terceiros.

1.6. Durante o prazo de validade, as propostas selecionadas no
registro de preços ficarão à disposição da ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, para que efetue as contratações nas oportunidades e
quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido.
2. Cláusula Segunda – Dotação Orçamentária
2.1. As despesas decorrentes da execução da presente licitação
correrão pelos Projetos/Atividades e Elementos de Despesa
referenciados em edital ou àqueles informados pela unidade
requisitante da licitação à época da contratação, devidamente
ajustados nas dotações do exercício subsequente.
3. Cláusula Terceira – Preço e Condições de Pagamento
3.1. O valor da presente Ata-Termo de Compromisso é o valor
ofertado pelo PROMITENTE CONTRATADO para o(s) lote(s) 02,
04, 11 e 14 resultantes do resultado da licitação e constante(s) da
proposta apresentada no Pregão Eletrônico SRP nº. 083/2015-
SMS, que faz parte integrante deste instrumento,
independentemente de transcrição, perfazendo o valor total
estimado de R$ 173.440,00(CENTO E SETENTA E TRÊS MIL
QUANTROCENTOS E QUARENTA REAIS) , fixos, inclusos todos
os custo e despesas decorrentes de transporte CIF/Vitória da
Conquista, seguros, tributos, contribuições fiscais e parafiscais,
emolumentos e todos os custos de qualquer natureza necessários
à perfeita execução do objeto licitado
3.2. O pagamento será realizado pela Administração Municipal em
até 30 dias após o recebimento e emissão da Nota Fiscal, através
de crédito em conta corrente junto ao banco e agência bancária
informados pela CONTRATADA em sua respectiva proposta de
preços, após o recebimento definitivo dos materiais e ou serviços
atestados pela Unidade Requisitante da licitação, que procederá
conferência dos serviços, materiais e quantidades recebidas com
respectiva Nota Fiscal, nos termos da legislação vigente
3.3. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo
servidor competente, da Nota Fiscal, que deverá vir acompanhada
do DANFE e/ou RANFS, apresentadas pela CONTRATADA.
3.3.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade
da Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA e do regular
cumprimento das obrigações assumidas;
3.3.2. O DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
será exigido, sempre que a nota fiscal for eletrônica;
3.3.3. O Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço - RANFS -
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será exigido, nos casos de prestadores de serviço sediados fora
do Município de Vitória da Conquista, cuja nota fiscal não seja
emitido por este Ente, mas que executarem o serviço neste
Município, conforme arts. 32, 33 e 34 do Decreto Municipal n.º
15.454, de 18 de outubro de 2013.
3.4. Os pagamentos poderão ser sustados pela PROMITENTE
CONTRATANTE nos seguintes casos:
3.4.1. Não cumprimento das obrigações assumidas que possam
de qualquer forma prejudicar a CONTRATANTE.
3.4.2. Inadimplência de obrigações da CONTRATADA para com a
CONTRATANTE, por conta do estabelecido no contrato;
3.4.3. Não execução das condições estabelecidas no contrato;
3.5. Em Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que
a PROMITENTE CONTRATADA  não tenha concorrido de alguma
forma para tanto, o valor devido poderá ser acrescido de encargos
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a
data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo
pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a
seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor
originariamente devido
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

I =
(6 / 100)
365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento
e a data do efetivo pagamento.
VP = Valor da Parcela em atraso
3.6. Na ocorrência de necessidade de providências
complementares por parte da contratada o decurso do prazo de
pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir
da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será
devida atualização financeira
3.7. O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá
ser apresentado pela CONTRATADA, através de Nota Fiscal, no
mínimo de duas vias, com os requisitos da lei vigente, dentro dos
prazos estabelecidos na sua proposta, após assinatura do contrato

ou outros instrumentos hábeis, nas formas previstas na legislação
vigente
3.8. A entrega do material, por parte da PROMITENTE
CONTRATADA, para a Unidade Requisitante mencionada no Item
2 Parte A do Preâmbulo  deste edital, NÃO PODERÁ ESTAR
VINCULADA A DÉBITOS DE OUTRAS UNIDADES, porventura
existentes, sob pena de sanções previstas em lei
3.9. A PROMITENTE CONTRATANTE  se reserva o direito de
recolher e/ou reter, no valor pago, tributos que sejam de sua
competência ou dos quais seja responsável ou substituto tributário;
3.10. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, salvo
quando, por algum fato ou motivo superveniente, as obrigações
para uma das partes tornarem-se extremamente onerosas,
constatando-se deste modo, uma quebra do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, devendo ser cumprido entre as partes todos
os requisitos e procedimentos determinados pelo Edital de
Licitação e seus anexos.
3.10.1. Caso ocorra o fato descrito na subcláusula “3.10” a
CONTRATADA deverá solicitar formalmente a CONTRATANTE,
por meio da Gerência de Compras, o reajuste do valor pactuado,
acostando os devidos documentos que comprovem a procedência
do pleito, após será realizado pela CONTRATANTE, estudo de
mercado que comprove a situação fática descrita;
4. Cláusula Quarta – Validade
4.1. Esta Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) terá validade de 12 (doze)
meses, a contar da data de assinatura, conforme Inciso III § 3º do
art. 15 da Lei nº 8.666/93, podendo, a critério da Administração
Pública Municipal, serem celebrados tantos contratos quantos
necessários, para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde,
unidade requisitante do presente processo licitatório.
5. Cláusula Quinta – Obrigações do Promitente Fornecedor
5.1. Cumprir a presente Ata com efeito de Termo de Compromisso
de Fornecimento/Prestação de Serviço(s) conforme disposições
nele constantes, sem prejuízo da cobrança da multa
correspondente ao período total do atraso, respeitado o disposto
na cláusula quarta, bem como na legislação vigente
5.2. Cumprir, integralmente todas as cláusulas constantes dos
contratos por ventura firmados, sob pena de cancelamento da
presente Ata com efeito de Termo de Compromisso de
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Fornecimento/Prestação de Serviço(s)
5.3. Entregar o material ou prestar o serviço no endereço
mencionado no Item 1.4 Parte B - das Disposições Específicas
do Certame deste edital ou no local previamente definido, em
até 10 (dez) dias do recebimento da(s) Ordem(s) de
Compra(s)/Serviço(s)- (Pedido(s) emitida pelo órgão da
Administração Pública responsável pelo gerenciamento da Ata de
Registro de Preços (Coordenação de Apoio Técnico
Administrativo), nos termos do § 2º do Decreto Municipal nº
13.558/2010
5.4. Manter durante todo o prazo de validade do Registro de
Preços todas as condições de habilitação exigidas na licitação em
referência, como condição para celebração do contrato ou
instrumento equivalente
5.5. Apresentar-se junto à Administração Municipal quando
convocado, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados
da data do recebimento da convocação, durante o período de
vigência desta Ata de Registro de Preços, para assinatura do
contrato de fornecimento, nos termos e cláusulas previstas neste
edital
5.6. Corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas,
os materiais ou serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou
desconformidades no total ou em parte com o objeto desta
licitação
5.7. Acompanhar a confecção da Ata com efeito de Termo de
Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviços e do
Contrato de Fornecimento/Prestação de Serviços ou
documento equivalente, com vistas a realizar a retirada de tais
documentos junto à Administração Municipal para assinatura
e devolução junto ao Órgão Gerenciador (Coordenação de
Apoio Técnico Administrativo), situado no endereço
mencionado, conforme segueCoordenação de Apoio Técnico
Administrativo – Rua Coronel Gugé, nº 211, Centro, CEP
45.000-510 – Vitória da Conquista, BA. Fone/fax: (77) 3429-
7412 / 3429-7410; e-mail: licitacao.saudevc@gmail.com
6. Cláusula Sexta – Da Contratação
6.1. A PROMITENTE CONTRATADA poderá ser convocado a
qualquer momento, durante o período de vigência deste Registro
de Preços, para assinatura do contrato, que deverá fazê-lo no
prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados da data do

recebimento da convocação via comunicação expressa
6.2. O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, ESTADO DA
BAHIA, observados os critérios e condições estabelecidas neste
edital, poderá contratar, concomitantemente, com dois ou mais
fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se
a capacidade de fornecimento do bem ou serviço do licitante e
obedecida à ordem de classificação das respectivas propostas
6.3. Na hipótese de PROMITENTE CONTRATADA convocada não
assinar o Contrato ou instrumento equivalente, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da
convocação, a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá chamar os
demais licitantes que tenham os seus preços registrados,
obedecendo à ordem de classificação, propondo a contratação do
fornecimento dos materiais ou dos serviços registrados, pelos
preços apresentado pelo primeiro colocado
6.4. Na hipótese de os demais licitantes não aceitarem a
contratação pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, a
Administração poderá realizar nova licitação, perdendo o
participante desta Ata de Registro, a critério da administração, o
direito de preferência
6.5. A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente
deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou
mandatário com poderes expressos
6.6. Os contratos decorrentes deste Registro de Preços terão sua
vigência conforme as disposições contidas no Edital e nos
respectivos contratos, obedecido ao disposto no art. 57 da Lei no

8.666/93
6.7. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais registradas, acréscimos que se fizerem no objeto, de
até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada
lote/produto registrado.
7. Cláusula Sétima – Forma de Fornecimento, Entrega e
Recebimento dos Materiais
7.1. O compromisso de fornecimento/prestação de serviço(s)
estará perfeitamente caracterizado mediante a emissão da Nota
de Empenho da unidade gestora da despesa, com posterior
encaminhamento da(s) Ordem(s) de Compra(s)/Serviço(s)
(Pedido(s)) aos respectivos PROMITENTES CONTRATADAS  de
cada lote licitado
7.2. Os produtos deverão conter em suas embalagens e unidades
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de acondicionamento o número do lote e validade, quando
necessária
7.3. Os produtos nacionais ou importados deverão ser entregues
contendo rótulos com todas as informações sobre os mesmos em
língua portuguesa, nos termos do art. 31 do Código de Defesa do
Consumidor
7.4. A Nota Fiscal preferencialmente deverá conter o(s) lote(s) de
fabricação de cada produto a ser entregue
7.5. Os produtos/serviços serão recebidos pela(s) respectiva(s)
unidade(s) requisitante(s) da licitação, descrita(s) no Item 2 Parte
A do Preâmbulo deste edital, que procederá a verificação da
conformidade do material com a(s) especificação(ões), no
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do seu recebimento.
Transcorrido tal prazo sem que a Unidade requisitante, através do
órgão responsável, aponte quaisquer desvios, falhas, vícios,
defeitos ou desconformidades no que se refere aos produtos
entregues, será declarado o recebimento definitivo do(s)
produto(s)/serviço(s)
7.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a
responsabilidade da PROMITENTE CONTRATADA pela perfeita
execução deste documento de compromisso de fornecimento,
quanto à qualidade, correção e segurança do objeto contratado
7.7. Correrá por conta da PROMITENTE CONTRATADA, toda e
qualquer despesa com ensaios, testes, laudos e demais provas
exigidas por normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do
objeto deste instrumento, sempre que necessário
7.8. O detentor do Registro de Preços é obrigado a corrigir,
remover ou substituir, totalmente às suas expensas, os materiais
em que se verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no
total ou em parte com o objeto desta licitação.
8. Cláusula Oitava – Reajustamento e Revisão
8.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações,
obedecidas às disposições previstas na legislação vigente, em
especial, art. 12 do Decreto Municipal nº 13.558/2010 e
disposições previstas no respectivo edital
8.2. A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada,
em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado
8.3. Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-
se superior ao praticado no mercado o órgão gerenciador deverá

a) convocar a contratada visando à negociação para a redução de
preços e sua adequação ao praticado pelo mercado
b) convocar os demais contratados visando igual oportunidade de
negociação
8.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor/prestador, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a
Administração Municipal, através do Órgão Gerenciador, poderá
a) l iberar a CONTRATADA do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidade, se confirmado a veracidade dos motivos
e comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação
ocorrer antes do pedido de fornecimento/prestação de serviço
b ) convocar os demais licitantes visando igual oportunidade de
negociação
8.5. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador
deverá proceder à suspensão do item da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa
8.6. Os preços registrados poderão ser revistos nos termos e
prazo fixado pelo órgão da Administração Publica responsável pela
condução do conjunto de procedimentos do certame para registro
de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele
decorrente, nos termos do inciso III, art. 2º do Decreto Municipal nº
13.558/2010
8.7. A revisão de preços registrados em Ata não implica em
revisão dos preços dos contratos decorrentes de respectiva
licitação, a qual dependerá de requerimento formal do
CONTRATADO e de comprovação do impacto que gerou o
eventual desequilíbrio econômico-financeiro
8.8. Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se
apresentem superiores aos de mercado
8.9. A revisão do preço somente será deferida após cumprir todos
os requisitos previstos no Item 18 das Disposições Gerais deste
edital, e terá validade a partir da data de publicação da deliberação
no Diário Oficial do Município.
9. Cláusula Nona - Fiscalização do Contrato e Recebimento do
Objeto
9.1. Competirá ao Órgão Solicitante do Registro de Preços
proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da
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fiscalização do PROMITENTE CONTRATANTE não eximirá à
PROMITENTE CONTRATADA de total responsabilidade na
execução do contrato
9.1.1. Competirá ao PROMITENTE CONTRATANTE  do Registro
de Preços, através da Unidade Requisitante e do Órgão
Gerenciador
a) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução
do contrato, determinando as providências necessárias à correção
das falhas ou defeitos observados
b) Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de
controle, acompanhamento e avaliação financeira de contratos e
convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam
acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual
c) Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a
regularidade da execução do contrato
d) Promover, com a presença da PROMITENTE CONTRATADA ,
a verificação da execução já realizada, emitindo a competente
habilitação para o recebimento de pagamentos
e) Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle,
acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios
f) Fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações
trabalhistas e previdenciárias
g) Ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de
empregados da CONTRATADA, cuja permanência seja
inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação
fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da CONTRATADA,
quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias,
bem como qualquer outra que tal fato imponha
h) Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de
documentos relacionados com a execução do contrato
9.2. Nos casos de aquisição de equipamentos ou prestação de
serviços de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo
circunstanciado e, nos demais, mediante recibo
9.3. O contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer
proposição de fornecimento/prestação de serviço em desacordo
com as especificações do objeto da licitação
9.4. A CONTRATADA se comprometerá a atender com presteza

às reclamações sobre a qualidade e pontualidade do fornecimento,
providenciando sua imediata correção, sem ônus para o Município
de Vitória da Conquista
9.5. Em caso de divergência entre a Nota de Empenho e a Nota
Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues, o
Fornecedor/Prestador será notificado para retirá-los imediatamente
providenciando eventuais retificações que prezem pela perfeita
execução do objeto licitado.
10. Cláusula Décima - Das Penalidades
10.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando
a) Descumprir as condições da respectiva Ata de Registro de
Preços com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s).
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento
equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável
c) Não retirar a respectiva Ata de Registro de Preços com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s)
ou documento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável
d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este
se tornar superior àqueles praticados no mercado
10.2. A inexecução contratual, da Ata de Registro de Preços com
efeito de Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de
Serviço(s), inclusive por atraso injustificado, sujeitará a
CONTRATADA à multa de mora, que será graduada de acordo
com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites
máximos
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do
adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-
se a efetuar o reforço da caução, conforme o caso, dentro de 10
(dez) dias contados da data de sua convocação
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não
realizado
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia subsequente
ao trigésimo
10.2.1. A multa a que se refere este item não impede que a
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Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as
demais sanções previstas na legislação vigente
10.2.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo,
será descontada da garantia do contratado faltoso
10.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além
da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença,
que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada administrativa e
judicialmente
10.2.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se
reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à
CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta
10.2.5. As multas previstas neste item não têm caráter
compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
11. Cláusula Décima Primeira - Da Rescisão
11.1. Os preços registrados poderão ser suspensos
temporariamente ou cancelados pela Administração, nas seguintes
hipóteses
a) Quando se tornarem superiores aos praticados no mercado
b) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado
11.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado do
fornecedor ou prestador de serviços, nas hipóteses previstas nesta
cláusula será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos
autos que deram origem ao Registro de Preços
11.3. Antes da suspensão ou cancelamento, a Administração
poderá proceder à negociação com o fornecedor ou prestador de
serviços, visando à revisão para a redução do preço registrado a
fim de compatibilizá-lo com os praticados no mercado
11.3.1. No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do
fornecedor ou prestador de serviço, a comunicação será feita
mediante publicação no link abaixo citado, considerando
cancelado o preço registrado a partir da data da publicação;
http://www.ba.tmunicipal.org.br/prefeitura/vitoriadaconquista/p
ublicacao/
11.4. A CONTRATADA poderá solicitar o cancelamento do preço
registrado, mediante justificativa escrita, por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração, que
comprove a impossibilidade temporária ou definitiva de cumprir as

__D812A42178__

exigências deste instrumento convocatório
12. Cláusula Décima Segunda – Vinculação ao Edital de
Licitação
12.1. Integra a presente Ata de Registro de Preços com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s),
como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo do
presente documento, bem como, do respectivo Edital e seus
anexos
13. Cláusula Décima Terceira - Foro
As partes elegem o Foro da Cidade de Vitória da Conquista,
Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente compromisso outrora firmado
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente
Registro de preço com Compromisso Fornecimento/Prestação de
Serviço(s) em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das
testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Vitória da Conquista - BA, 01 de dezembro de 2015
______________________________________

MÁRCIA VIVIANE DE ARAÚJO SAMPAIO
______________________________________

SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

Testemunhas:
________________________________
________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 460/ 2015 SMS 3ª
PUBLICAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO
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Modalidade
de Licitação:

Pregão
Eletrônico

(SRP)

Número:
099/2015-

SMS

Ata de Registro de Preços nº 460/ 2015 SMS
Processo Administrativo nº 249.600/2015
Pregão Eletrônico (SRP) nº 099/2015-SMS
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde/SMS

Aos 19 dias do mês de novembro do ano de 2015, na cidade de
Vitória da Conquista, Estado da Bahia,o MUNICÍPIO DE VITÓRIA
DA CONQUISTA – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
à Praça Joaquim Correia nº 55, Centro – CEP 45.000-907, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº 14.239.578/0001-00, neste ato devidamente
representado pela Ilma. Sra. Secretária Municipal de Saúde,
MÁRCIA VIVIANE DE ARAÚJO SAMPAIO , brasileira, casada,
enfermeira e advogada, residente à brasileira, casada, enfermeira
e advogada, brasileira, casada, enfermeira e advogada, residente
à Rua Paulo Filadelfo, 03, Morada da Primavera, nesta cidade,
portadora do RG nº 06698806-39 SSP/BA e CPF nº 884.447.595-
20, doravante denominada PROMITENTE CONTRATANTE e a
empresa ENOCK SOUZA AMARAL E CIA LTDA - ME  sediada à
Rua Olavo Ramos, 1200, Guarani, CEP 45.002-065, Vitória da
Conquista - BA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.209.887/0001-74
, Inscrição Estadual nº 21.915.282, doravante denominada
PROMITENTE CONTRATADA, neste ato representada pelo(a)
S r ( ª ) Maria Ilza Souza Amaral  brasileiro(a), casado(a),
empresária, residente e domiciliado(a) à Rua Teodora Sampaio,
524, São Vicente, CEP 45.010-140, Vitória da Conquista - BA,
portador(a) do RG nº 1.234.054 SSP/BA. e CPF nº 360.932.975-
00, acordam proceder e obriga-se ao quanto segue relativo ao
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE
PESSOA JURÍDICA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO E FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE
REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS SUS - DRAC,
JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS,  nos

termos do Decreto Municipal nº. 13.558/2010 e do Edital do
Pregão Eletrônico SRP nº 099/2015-SMS em epígrafe, parte
integrante do presente instrumento independente de transcrição,
nas condições abaixo
1. Cláusula Primeira – Objeto
1.1. O Objeto desta Ata-Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) é o Registro dos Preços
ofertados pelo PROMITENTE CONTRATADO para todos os itens
que seguem mencionados abaixo, que foram devidamente
quantificados e especificados na proposta apresentada em
05/10/2015, originária da licitação Pregão Eletrônico SRP nº
099/2015-SMS, e conforme ANEXO deste Edital que consiste no
resumo final da licitação confirmado na respectiva ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS

Lote
Nº.

Item
n.º

Aquisi
ção ou
Contra
tação

de
(descri
ção):

Q.
LICITA

DA
U.F.

Q.
Solicit

ada

Valor
Unitári

o 
R$

Valor
Total 

R$

4 4.1

CARN
E
BOVIN
A
MOÍD
A -
baixo
teor de
gordur
a,
embala
gem
individ
ual de
1 Kg
congel
ada –
QUILO

25 KG R$
12,78

R$
319,50
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.
MARC
A C.
FRIOS

Valor Total do Lote R$ 319,50

6

6.1

PÃO
TIPO
FRAN
CÊS,
unidad
e de
50g,
consist
ência
macia,
máxim
o 1 dia
fabrica
ção,
embala
gem
transp
arente
de 1
kg –
QUILO
.
MARC
A
ITAMA
RATI

18.000 KG R$
5,71

R$
102.78

0,00

PÃO
DE
LEITE,
unidad
e de
50g,
consist

6.2

ência
macia,
máxim
o 1 dia
fabrica
ção,
embala
gem
transp
arente
de 1
kg –
QUILO
.
MARC
A
ITAMA
RATI

10.000 KG R$
5,70

R$
57.000,

00

Valor Total do Lote R$ 159.780,00

8 8.1

OVOS
DE
GALIN
HA,
grande
s,
casca
lisa,
limpos
e não
trincad
os,
com
embala
gem
em
dúzia
ou
cartela
de 2,5
dúzias

200 DÚZIA R$
3,89

R$
778,00
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em
caixas
de
papelã
o -
DÚZIA.
MARC
A:
JAPPA

Valor Total do Lote R$ 778,00

9 9.1

SALSI
CHA,
resfria
da,
com
selo de
Inspeç
ão
Sanitár
ia,
embala
gem a
vácuo,
pct. de
5 kg –
QUILO
.
MARC
A:
SEAR
A

300 KG R$
6,48

R$
1.944,0

0

Valor Total do Lote R$ 1.944,00
TORT
A
SALG
ADA
fria
tamanh

11 11.1

o
grande
, feita
com
pão de
forma,
com
05
camad
as
intercal
adas
com
recheio
de
frango
e
cobert
ura de
pure
de
batata
e
batata
palha.
MARC
A:
ITAMA
RATI

24 UND R$
130,00

R$
3.120,0

0

Valor Total do Lote R$ 3.120,00

Valor Total da Planilha =====>

R$
165.94

1,50
1.2. Os preços da PROMITENTE CONTRATADA, relacionados
aos moldes do Anexo VI deste Edital, ficam registrados para fins
de cumprimento deste instrumento e dos Contratos que venham a
ser firmados entre a PROMITENTE CONTRATADA e o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, através da Secretaria

Vitória da Conquista - Bahia
Ano 9 — Edição 1.705

quarta, 31 de agosto de 2016
Página 239 de 382



Municipal de Saúde – SMS.
1.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração
Pública Municipal a firmar as contratações que deles poderão
advir, ficando facultado a utilização de outras licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade
de condições
1.4. Fica o PROMITENTE CONTRATADA obrigado a aceitar,
quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e
dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou
supressões que se fizer nas compras, de até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões
resultantes de acordo celebrado entre as partes, na forma dos §§
1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/93
1.5. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a
associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência,
total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou
incorporação da contratada, não se responsabilizando o
PROMITENTE CONTRATANTE por nenhum compromisso
assumido por aquela com terceiros
1.6. Durante o prazo de validade, as propostas selecionadas no
registro de preços ficarão à disposição da ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, para que efetue as contratações nas oportunidades e
quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido
2. Cláusula Segunda – Dotação Orçamentária
2.1. As despesas decorrentes da execução da presente licitação
correrão pelos Projetos/Atividades e Elementos de Despesa
referenciados em edital ou àqueles informados pela unidade
requisitante da licitação à época da contratação, devidamente
ajustados nas dotações do exercício subsequente
3. Cláusula Terceira – Preço e Condições de Pagamento
3.1. O valor da presente Ata-Termo de Compromisso é o valor
ofertado pelo PROMITENTE CONTRATADO para o(s) lote(s) 04,
06, 08, 09 e 11 resultantes do resultado da licitação e constante(s)
da proposta apresentada no Pregão Eletrônico SRP nº.
099/2015-SMS, que faz parte integrante deste instrumento,
independentemente de transcrição, perfazendo o valor total
estimado de R$ 165.941,50 (CENTO E SESSENTA E CINCO MIL
NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA
CENTAVOS), fixos, inclusos todos os custo e despesas
decorrentes de transporte CIF/Vitória da Conquista, seguros,

tributos, contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos e todos
os custos de qualquer natureza necessários à perfeita execução
do objeto licitado.
3.2. O pagamento será realizado pela Administração Municipal em
até 30 dias após o recebimento e emissão da Nota Fiscal, através
de crédito em conta corrente junto ao banco e agência bancária
informados pela CONTRATADA em sua respectiva proposta de
preços, após o recebimento definitivo dos materiais e ou serviços
atestados pela Unidade Requisitante da licitação, que procederá
conferência dos serviços, materiais e quantidades recebidas com
respectiva Nota Fiscal, nos termos da legislação vigente
3.3. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo
servidor competente, da Nota Fiscal, que deverá vir acompanhada
do DANFE e/ou RANFS, apresentadas pela CONTRATADA.
3.3.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade
da Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA e do regular
cumprimento das obrigações assumidas;
3.3.2. O DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
será exigido, sempre que a nota fiscal for eletrônica;
3.3.3. O Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço - RANFS -
será exigido, nos casos de prestadores de serviço sediados fora
do Município de Vitória da Conquista, cuja nota fiscal não seja
emitido por este Ente, mas que executarem o serviço neste
Município, conforme arts. 32, 33 e 34 do Decreto Municipal n.º
15.454, de 18 de outubro de 2013.
3.4. Os pagamentos poderão ser sustados pela CONTRATANTE
nos seguintes casos:
3.4.1. Não cumprimento das obrigações assumidas que possam
de qualquer forma prejudicar a CONTRATANTE.
3.4.2. Inadimplência de obrigações da CONTRATADA para com a
CONTRATANTE, por conta do estabelecido no contrato;
3.4.3. Não execução das condições estabelecidas no contrato;
3.5. Em Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que
a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para
tanto, o valor devido poderá ser acrescido de encargos moratórios
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite
prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa
de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
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EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor
originariamente devido
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

I =
(6 / 100)
365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento
e a data do efetivo pagamento.
VP = Valor da Parcela em atraso
3.6. Na ocorrência de necessidade de providências
complementares por parte da contratada o decurso do prazo de
pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir
da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será
devida atualização financeira
3.7. O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá
ser apresentado pela CONTRATADA, através de Nota Fiscal, no
mínimo de duas vias, com os requisitos da lei vigente, dentro dos
prazos estabelecidos na sua proposta, após assinatura do contrato
ou outros instrumentos hábeis, nas formas previstas na legislação
vigente
3.8. A entrega do material, por parte da CONTRATADA, para a
Unidade Requisitante mencionada no Item 2 Parte A do
Preâmbulo deste edital, NÃO PODERÁ ESTAR VINCULADA A
DÉBITOS DE OUTRAS UNIDADES, porventura existentes, sob
pena de sanções previstas em lei
3.9. A CONTRATANTE se reserva o direito de recolher e/ou reter,
no valor pago, tributos que sejam de sua competência ou dos
quais seja responsável ou substituto tributário;
3.10. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, salvo
quando, por algum fato ou motivo superveniente, as obrigações
para uma das partes tornarem-se extremamente onerosas,
constatando-se deste modo, uma quebra do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, devendo ser cumprido entre as partes todos
os requisitos e procedimentos determinados pelo Edital de
Licitação e seus anexos.
3.10.1. Caso ocorra o fato descrito na subcláusula “3.11” a
CONTRATADA deverá solicitar formalmente a CONTRATANTE,
por meio da Gerência de Compras, o reajuste do valor pactuado,
acostando os devidos documentos que comprovem a procedência

do pleito, após será realizado pela CONTRATANTE, estudo de
mercado que comprove a situação fática descrita;
4. Cláusula Quarta – Validade
4.1. Esta Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) terá validade de 12 (doze)
meses, a contar da data de assinatura, conforme Inciso III § 3º do
art. 15 da Lei nº 8.666/93, podendo, a critério da Administração
Pública Municipal, serem celebrados tantos contratos quantos
necessários, para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde,
unidade requisitante do presente processo licitatório
5. Cláusula Quinta – Obrigações do Promitente Fornecedor
5.1. Cumprir a presente Ata com efeito de Termo de Compromisso
de Fornecimento/Prestação de Serviço(s) conforme disposições
nele constantes, sem prejuízo da cobrança da multa
correspondente ao período total do atraso, respeitado o disposto
na cláusula quarta, bem como na legislação vigente
5.2. Cumprir, integralmente todas as cláusulas constantes dos
contratos por ventura firmados, sob pena de cancelamento da
presente Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s)
5.3. Entregar o material ou prestar o serviço no endereço
mencionado no Edital, Parte B - das Disposições Específicas
do Certame deste edital ou no local previamente definido, em
até 24 (vinte e quatro) horas do recebimento da(s) Ordem(s) de
Compra(s)/Serviço(s)- (Pedido(s) emitida pelo órgão da
Administração Pública responsável pelo gerenciamento da Ata de
Registro de Preços (Coordenação de Apoio Técnico
Administrativo), nos termos do § 2º do Decreto Municipal nº
13.558/2010
5.4. Manter durante todo o prazo de validade do Registro de
Preços todas as condições de habilitação exigidas na licitação em
referência, como condição para celebração do contrato ou
instrumento equivalente
5.5. Apresentar-se junto à Administração Municipal quando
convocado, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados
da data do recebimento da convocação, durante o período de
vigência desta Ata de Registro de Preços, para assinatura do
contrato de fornecimento, nos termos e cláusulas previstas neste
edital
5.6. Corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas,
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os materiais ou serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou
desconformidades no total ou em parte com o objeto desta
licitação
5.7. Acompanhar a confecção da Ata com efeito de Termo de
Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviços e do
Contrato de Fornecimento/Prestação de Serviços ou
documento equivalente, com vistas a realizar a retirada de tais
documentos junto à Administração Municipal para assinatura
e devolução junto ao Órgão Gerenciador (Coordenação de
Apoio Técnico Administrativo), situado no endereço
mencionado, conforme segueCoordenação de Apoio Técnico
Administrativo – Rua Coronel Gugé, nº 211, Centro, CEP
45.000-510 – Vitória da Conquista, BA. Fone/fax: (77) 3429-
7412 / 3429-7410; e-mail: licitacao.saudevc@gmail.com
6. Cláusula Sexta – Da Contratação
6.1. A PROMITENTE CONTRATADA poderá ser convocado a
qualquer momento, durante o período de vigência deste Registro
de Preços, para assinatura do contrato, que deverá fazê-lo no
prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados da data do
recebimento da convocação via comunicação expressa
6.2. O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, ESTADO DA
BAHIA, observados os critérios e condições estabelecidas neste
edital, poderá contratar, concomitantemente, com dois ou mais
fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se
a capacidade de fornecimento do bem ou serviço do licitante e
obedecida à ordem de classificação das respectivas propostas
6.3. Na hipótese de PROMITENTE CONTRATADA convocada não
assinar o Contrato ou instrumento equivalente, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da
convocação, a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá chamar os
demais licitantes que tenham os seus preços registrados,
obedecendo à ordem de classificação, propondo a contratação do
fornecimento dos materiais ou dos serviços registrados, pelos
preços apresentado pelo primeiro colocado
6.4. Na hipótese de os demais licitantes não aceitarem a
contratação pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, a
Administração poderá realizar nova licitação, perdendo o
participante desta Ata de Registro, a critério da administração, o
direito de preferência
6.5. A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente

deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou
mandatário com poderes expressos
6.6. Os contratos decorrentes deste Registro de Preços terão sua
vigência conforme as disposições contidas no Edital e nos
respectivos contratos, obedecido ao disposto no art. 57 da Lei no

8.666/93
6.7. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais registradas, acréscimos que se fizerem no objeto, de
até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada
lote/produto registrado
7. Cláusula Sétima – Forma de Fornecimento, Entrega e
Recebimento dos Materiais
7.1. O compromisso de fornecimento/prestação de serviço(s)
estará perfeitamente caracterizado mediante a emissão da Nota
de Empenho da unidade gestora da despesa, com posterior
encaminhamento da(s) Ordem(s) de Compra(s)/Serviço(s)
(Pedido(s)) aos respectivos PROMITENTES CONTRATADAS  de
cada lote licitado
7.2. Os produtos deverão conter em suas embalagens e unidades
de acondicionamento o número do lote e validade, quando
necessária
7.3. Os produtos nacionais ou importados deverão ser entregues
contendo rótulos com todas as informações sobre os mesmos em
língua portuguesa, nos termos do art. 31 do Código de Defesa do
Consumidor
7.4. A Nota Fiscal preferencialmente deverá conter o(s) lote(s) de
fabricação de cada produto a ser entregue
7.5. Os produtos/serviços serão recebidos pela(s) respectiva(s)
unidade(s) requisitante(s) da licitação, que procederá a
verificação da conformidade do material com a(s)
especificação(ões), no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados
do seu recebimento. Transcorrido tal prazo sem que a Unidade
requisitante, através do órgão responsável, aponte quaisquer
desvios, falhas, vícios, defeitos ou desconformidades no que se
refere aos produtos entregues, será declarado o recebimento
definitivo do(s) produto(s)/serviço(s)
7.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a
responsabilidade da PROMITENTE CONTRATADA pela perfeita
execução deste documento de compromisso de fornecimento,
quanto à qualidade, correção e segurança do objeto contratado
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7.7. Correrá por conta da PROMITENTE CONTRATADA, toda e
qualquer despesa com ensaios, testes, laudos e demais provas
exigidas por normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do
objeto deste instrumento, sempre que necessário
7.8. O detentor do Registro de Preços é obrigado a corrigir,
remover ou substituir, totalmente às suas expensas, os materiais
em que se verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no
total ou em parte com o objeto desta licitação
8. Cláusula Oitava – Reajustamento e Revisão
8.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações,
obedecidas às disposições previstas na legislação vigente, em
especial, art. 12 do Decreto Municipal nº 13.558/2010 e
disposições previstas no respectivo edital
8.2. A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada,
em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado
8.3. Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-
se superior ao praticado no mercado o órgão gerenciador deverá
a) convocar a contratada visando à negociação para a redução de
preços e sua adequação ao praticado pelo mercado
b) convocar os demais contratados visando igual oportunidade de
negociação
8.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor/prestador, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a
Administração Municipal, através do Órgão Gerenciador, poderá
a) l iberar a CONTRATADA do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidade, se confirmado a veracidade dos motivos
e comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação
ocorrer antes do pedido de fornecimento/prestação de serviço
b ) convocar os demais licitantes visando igual oportunidade de
negociação
8.5. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador
deverá proceder à suspensão do item da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa
8.6. Os preços registrados poderão ser revistos nos termos e
prazo fixado pelo órgão da Administração Publica responsável pela
condução do conjunto de procedimentos do certame para registro
de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele

decorrente, nos termos do inciso III, art. 2º do Decreto Municipal nº
13.558/2010
8.7. A revisão de preços registrados em Ata não implica em
revisão dos preços dos contratos decorrentes de respectiva
licitação, a qual dependerá de requerimento formal do
CONTRATADO e de comprovação do impacto que gerou o
eventual desequilíbrio econômico-financeiro
8.8. Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se
apresentem superiores aos de mercado
8.9. A revisão do preço somente será deferida após cumprir todos
os requisitos previstos no Item 18 das Disposições Gerais deste
edital, e terá validade a partir da data de publicação da deliberação
no Diário Oficial do Município
9. Cláusula Nona - Fiscalização do Contrato e Recebimento do
Objeto
9.1. Competirá ao Órgão Solicitante do Registro de Preços
proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da
fiscalização do PROMITENTE CONTRATANTE não eximirá à
PROMITENTE CONTRATADA de total responsabilidade na
execução do contrato
9.1.1. Competirá ao PROMITENTE CONTRATANTE  do Registro
de Preços, através da Unidade Requisitante e do Órgão
Gerenciador
a) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução
do contrato, determinando as providências necessárias à correção
das falhas ou defeitos observados
b) Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de
controle, acompanhamento e avaliação financeira de contratos e
convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam
acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual
c) Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a
regularidade da execução do contrato
d) Promover, com a presença da PROMITENTE CONTRATADA ,
a verificação da execução já realizada, emitindo a competente
habilitação para o recebimento de pagamentos
e) Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle,
acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios
f) Fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
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assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações
trabalhistas e previdenciárias
g) Ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de
empregados da PROMITENTE CONTRATADA , cuja permanência
seja inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação
fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da PROMITENTE
CONTRATADA, quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas
e previdenciárias, bem como qualquer outra que tal fato imponha
h) Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de
documentos relacionados com a execução do contrato
9.2. Nos casos de aquisição de equipamentos ou prestação de
serviços de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo
circunstanciado e, nos demais, mediante recibo
9.3. O contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer
proposição de fornecimento/prestação de serviço em desacordo
com as especificações do objeto da licitação
9.4. A PROMITENTE CONTRATADA se comprometerá a atender
com presteza às reclamações sobre a qualidade e pontualidade do
fornecimento, providenciando sua imediata correção, sem ônus
para o Município de Vitória da Conquista
9.5. Em caso de divergência entre a Nota de Empenho e a Nota
Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues, o
Fornecedor/Prestador será notificado para retirá-los imediatamente
providenciando eventuais retificações que prezem pela perfeita
execução do objeto licitado
10. Cláusula Décima - Das Penalidades
10.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando
a) Descumprir as condições da respectiva Ata de Registro de
Preços com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s).
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento
equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável
c) Não retirar a respectiva Ata de Registro de Preços com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s)
ou documento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável
d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este
se tornar superior àqueles praticados no mercado

10.2. A inexecução contratual, da Ata de Registro de Preços com
efeito de Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de
Serviço(s), inclusive por atraso injustificado, sujeitará a
CONTRATADA à multa de mora, que será graduada de acordo
com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites
máximos
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do
adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-
se a efetuar o reforço da caução, conforme o caso, dentro de 10
(dez) dias contados da data de sua convocação
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não
realizado
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia subsequente
ao trigésimo
10.2.1. A multa a que se refere este item não impede que a
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as
demais sanções previstas na legislação vigente
10.2.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo,
será descontada da garantia do contratado faltoso
10.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além
da perda desta, a PROMITENTE CONTRATADA  responderá pela
sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o
caso, cobrada administrativa e judicialmente
10.2.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se
reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à
PROMITENTE CONTRATADA o valor de qualquer multa
porventura imposta
10.2.5. As multas previstas neste item não têm caráter
compensatório e o seu pagamento não eximirá a PROMITENTE
CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas
11. Cláusula Décima Primeira - Da Rescisão
11.1. Os preços registrados poderão ser suspensos
temporariamente ou cancelados pela Administração, nas seguintes
hipóteses
a) Quando se tornarem superiores aos praticados no mercado
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b) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado
11.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado do
fornecedor ou prestador de serviços, nas hipóteses previstas nesta
cláusula será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos
autos que deram origem ao Registro de Preços
11.3. Antes da suspensão ou cancelamento, a Administração
poderá proceder à negociação com o fornecedor ou prestador de
serviços, visando à revisão para a redução do preço registrado a
fim de compatibilizá-lo com os praticados no mercado
11.3.1. No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do
fornecedor ou prestador de serviço, a comunicação será feita
mediante publicação no link abaixo citado, considerando
cancelado o preço registrado a partir da data da publicação;
http://www.diariooficiais.org.br/ba/vitoriadaconquista
11.4. A PROMITENTE CONTRATADA  poderá solicitar o
cancelamento do preço registrado, mediante justificativa escrita,
por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela
Administração, que comprove a impossibilidade temporária ou
definitiva de cumprir as exigências deste instrumento convocatório
12. Cláusula Décima Segunda – Vinculação ao Edital de
Licitação
12.1. Integra a presente Ata de Registro de Preços com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s),
como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo do
presente documento, bem como, do respectivo Edital e seus
anexos
13. Cláusula Décima Terceira - Foro
As partes elegem o Foro da Cidade de Vitória da Conquista,
Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente compromisso outrora firmado
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente
Registro de preço com Compromisso Fornecimento/Prestação de
Serviço(s) em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das
testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme

Vitória da Conquista - BA, 03 de dezembro de 2015
______________________________________

MÁRCIA VIVIANE DE ARAÚJO SAMPAIO

__D812A42179__

______________________________________
ENOCK SOUZA AMARAL E CIA LTDA - ME

Testemunhas:
_________________________________
__________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 474 / 2015SMS 3ª
PUBLICAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE

SERVIÇO

Modalidade
de Licitação:

Pregão
Eletrônico

(SRP)

Número:
103/2015-

SMS

Ata de Registro de Preços nº 474 / 2015 SMS
Processo Administrativo nº 248.281/2015
Pregão Eletrônico (SRP) nº 103/2015-SMS
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde/SMS

Aos 23 dias do mês de novembro do ano de 2015, na cidade de
Vitória da Conquista, Estado da Bahia,o MUNICÍPIO DE VITÓRIA
DA CONQUISTA – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
à Praça Joaquim Correia nº 55, Centro – CEP 45.000-907, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº 14.239.578/0001-00, neste ato devidamente
representado pela Ilma. Sra. Secretária Municipal de Saúde,
MÁRCIA VIVIANE DE ARAÚJO SAMPAIO , brasileira, casada,
enfermeira e advogada, residente à Rua Paulo Filadelfo, 03,
Morada da Primavera, nesta cidade, portadora do RG nº
06698806-39 SSP/BA e CPF nº 884.447.595-20 , doravante
denominada PROMITENTE CONTRATANTE e a empresa TAPA
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SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP  sediada à Rua dos
Bandeirantes, 133, andar 1, Mataru, CEP 40.255-120, Salvador-
BA , inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.090.383/0001-97 , Inscrição
Estadual nº 54402005, doravante denominada PROMITENTE
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr(ª) Ercílio
Santos de Souza, brasileiro(a), casado(a), empresário, residente
e domiciliado(a) à Rua Luis Camões, 181, Apto. 1406, Vila Laura,
CEP 40.270-090, Salvador-BA, portador(a) do RG nº 902.123-
SSP/SE. e CPF nº 567.892.465-68, acordam proceder e obriga-se
ao quanto segue relativo ao REGISTRO DE PREÇOS PARA
CONTRATAÇÃO FUTURA DE PESSOAS JURÍDICAS
OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOLDAGEM
AURICULAR, E O FORNECIMENTO DE MOLDES INDIVIDUAIS
DE SILICONE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS
USUÁRIOS DO CEMERF- CENTRO MUNICIPAL
ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FISICA E AUDITIVA,
JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS,  nos
termos do Decreto Municipal nº. 13.558/2010 e do Edital do
Pregão Eletrônico SRP nº 103/2015-SMS em epígrafe, parte
integrante do presente instrumento independente de transcrição,
nas condições abaixo:
1. Cláusula Primeira – Objeto
1.1. O Objeto desta Ata-Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) é o Registro dos Preços
ofertados pelo PROMITENTE CONTRATADO para todos os itens
que seguem mencionados abaixo, que foram devidamente
quantificados e especificados na proposta apresentada em
26/10/2015, originária da licitação Pregão Eletrônico SRP nº
103/2015-SMS, e conforme ANEXO deste Edital que consiste no
resumo final da licitação confirmado na respectiva ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS

Lote
Nº.

Item
n.º

Aquisi
ção ou
Contra
tação
de
(descri
ção):

Q.
LICITA

DA
U.F.

Q.
Solicit

ada

Valor
Unitári

o 
R$

Valor
Total 

R$

Moldes

1 1.1

auricul
ares
de
silicon
e
individ
ualizad
os,
necess
ários
para
moldar
o
condut
o
auditiv
o para
confec
ção
dos
AASI.
MARC
A:
DREV
E

2.400 UND R$
36,55

R$
87.720,

00

Valor Total do Lote R$ 87.720,00

Valor Total da Planilha =====>

R$
87.720,

00
1.2. Os preços do PROMITENTE CONTRATADA, relacionados
aos moldes do Anexo VI deste Edital, ficam registrados para fins
de cumprimento deste instrumento e dos Contratos que venham a
ser firmados entre o PROMITENTE CONTRATADO e o
MUNICÌPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, através da Secretaria
Municipal de Saúde
1.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração
Pública Municipal a firmar as contratações que deles poderão
advir, ficando facultado a utilização de outras licitações, sendo
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assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade
de condições
1.4. Fica o PROMITENTE CONTRATADO obrigado a aceitar,
quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e
dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou
supressões que se fizer nas compras, de até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões
resultantes de acordo celebrado entre as partes, na forma dos §§
1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/93
1.5. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a
associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência,
total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou
incorporação da promitente contratada, não se responsabilizando
o PROMITENTE CONTRATANTE por nenhum compromisso
assumido por aquela com terceiros
1.6. Durante o prazo de validade, as propostas selecionadas no
registro de preços ficarão à disposição da ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, para que efetue as contratações nas oportunidades e
quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido
2. Cláusula Segunda – Dotação Orçamentária
2.1. As despesas decorrentes da execução da presente licitação
correrão pelos Projetos/Atividades e Elementos de Despesa
referenciados em edital ou àqueles informados pela unidade
requisitante da licitação à época da contratação, devidamente
ajustados nas dotações do exercício subsequente
3. Cláusula Terceira – Preço e Condições de Pagamento
3.1. O valor da presente Ata-Termo de Compromisso é o valor
ofertado pelo PROMITENTE CONTRATADO para o(s) lote(s) 01
resultantes do resultado da licitação e constante(s) da proposta
apresentada no Pregão Eletrônico SRP nº. 103/2015-SMS , que
faz parte integrante deste instrumento, independentemente de
transcrição, perfazendo o valor total estimado de R$ 87.720,00
(OITENTA E SETE MIL SETECENTOS E VINTE REAIS ), fixos,
inclusos todos os custo e despesas decorrentes de transporte
CIF/Vitória da Conquista, seguros, tributos, contribuições fiscais e
parafiscais, emolumentos e todos os custos de qualquer natureza
necessários à perfeita execução do objeto licitado
3.2. O pagamento será realizado pela Administração Municipal em
até 30 dias após o recebimento da Nota Fiscal, através de crédito
em conta corrente junto ao banco e agência bancária informados

pelo PROMITENTE CONTRATADO em sua respectiva proposta
de preços, após o recebimento definitivo dos materiais e ou
serviços atestados pela Unidade Requisitante da licitação, que
procederá conferência dos serviços, materiais e quantidades
recebidas com respectiva Nota Fiscal, nos termos da legislação
vigente
3.3. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto,
o valor devido poderá ser acrescido de encargos moratórios
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite
prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa
de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:
3.4 Os pagamentos poderão ser sustados pelo PROMITENTE
CONTRATANTE nos seguintes casos:
EM = I x N
x VP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor
originariamente devido
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

I =

(6 /
100

)
365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento
e a data do efetivo pagamento.
VP = Valor da Parcela em atraso
3.5 Na ocorrência de necessidade de providências
complementares por parte da contratada o decurso do prazo de
pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir
da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será
devida atualização financeira
3.6 O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá ser
apresentado pelo CONTRATADO, através de Nota Fiscal, no
mínimo de duas vias, com os requisitos da lei vigente, dentro dos
prazos estabelecidos na sua proposta, após assinatura do contrato
ou outros instrumentos hábeis, nas formas previstas na legislação
vigente
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3.7 A entrega do material, por parte do CONTRATADO, para a
Unidade Requisitante mencionada no Item 2 Parte A do
Preâmbulo deste edital, NÃO PODERÁ ESTAR VINCULADA A
DÉBITOS DE OUTRAS UNIDADES, porventura existentes, sob
pena de sanções previstas em lei
3.8 A CONTRATANTE se reserva o direito de recolher e/ou reter,
no valor pago, tributos que sejam de sua competência ou dos
quais seja responsável ou substituto tributário;
3.9 Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, salvo quando,
por algum fato ou motivo superveniente, as obrigações para uma
das partes tornarem-se extremamente onerosas, constatando-se
deste modo, uma quebra do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, devendo ser cumprido entre as partes todos os requisitos
e procedimentos determinados pelo Edital de Licitação e seus
anexos.
3 .9 .1 Caso ocorra o fato descrito na subcláusula “3.9.” a
CONTRATADA deverá solicitar formalmente ao CONTRATANTE,
por meio da Gerência de Compras, o reajuste do valor pactuado,
acostando os devidos documentos que comprovem a procedência
do pleito, após será realizado pelo CONTRATANTE, estudo de
mercado que comprove a situação fática descrita;
4. Cláusula Quarta – Validade
4.1. Esta Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) terá validade de 12 (doze)
meses, a contar da data de assinatura, conforme Inciso III § 3º do
art. 15 da Lei nº 8.666/93, podendo, a critério da Administração
Pública Municipal, serem celebrados tantos contratos quantos
necessários, para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde,
unidade requisitante do presente processo licitatório
5. Cláusula Quinta – Obrigações do Promitente Fornecedor
5.1. Cumprir a presente Ata com efeito de Termo de Compromisso
de Fornecimento/Prestação de Serviço(s) conforme disposições
nele constantes, sem prejuízo da cobrança da multa
correspondente ao período total do atraso, respeitado o disposto
na cláusula quarta, bem como na legislação vigente
5.2. Cumprir, integralmente todas as cláusulas constantes dos
contratos por ventura firmados, sob pena de cancelamento da
presente Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s)
5.3. Entregar o material ou prestar o serviço no endereço

mencionado no Item 1.4 Parte B - das Disposições Específicas
do Certame deste edital ou no local previamente definido, em
até 10 (dez) dias do recebimento da(s) Ordem(s) de
Compra(s)/Serviço(s)- (Pedido(s) emitida pelo órgão da
Administração Pública responsável pelo gerenciamento da Ata de
Registro de Preços (Coordenação de Apoio Técnico
Administrativo), nos termos do § 2º do Decreto Municipal nº
13.558/2010
5.4. Manter durante todo o prazo de validade do Registro de
Preços todas as condições de habilitação exigidas na licitação em
referência, como condição para celebração do contrato ou
instrumento equivalente
5.5. Apresentar-se junto à Administração Municipal quando
convocado, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados
da data do recebimento da convocação, durante o período de
vigência desta Ata de Registro de Preços, para assinatura do
contrato de fornecimento, nos termos e cláusulas previstas neste
edital
5.6. Corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas,
os materiais ou serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou
desconformidades no total ou em parte com o objeto desta
licitação
5.7. Acompanhar a confecção da Ata com efeito de Termo de
Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviços e do
Contrato de Fornecimento/Prestação de Serviços ou
documento equivalente, com vistas a realizar a retirada de tais
documentos junto à Administração Municipal para assinatura
e devolução junto ao Órgão Gerenciador (Coordenação de
Apoio Técnico Administrativo), situado no endereço
mencionado, conforme segue
Coordenação de Apoio Técnico Administrativo – Rua Coronel
Gugé, nº 211, Centro, CEP 45.000-510 – Vitória da Conquista,
BA. Fone/fax: (77) 3429 7410 / 3429 7412; e-mail:
licitacao.saudevc@gmail.com
6. Cláusula Sexta – Da Contratação
6.1. A promitente contratada poderá ser convocado a qualquer
momento, durante o período de vigência deste Registro de Preços,
para assinatura do contrato, que deverá fazê-lo no prazo máximo
de até 05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento da
convocação via comunicação expressa
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6.2. O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, ESTADO DA
BAHIA, observados os critérios e condições estabelecidas neste
edital, poderá contratar, concomitantemente, com dois ou mais
fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se
a capacidade de fornecimento do bem ou serviço do licitante e
obedecida à ordem de classificação das respectivas propostas
6.3. Na hipótese de a promitente contratada convocado não
assinar o Contrato ou instrumento equivalente, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da
convocação, a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá chamar os
demais licitantes que tenham os seus preços registrados,
obedecendo à ordem de classificação, propondo a contratação do
fornecimento dos materiais ou dos serviços registrados, pelos
preços apresentado pelo primeiro colocado
6.4. Na hipótese de os demais licitantes não aceitarem a
contratação pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, a
Administração poderá realizar nova licitação, perdendo o
participante desta Ata de Registro, a critério da administração, o
direito de preferência
6.5. A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente
deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou
mandatário com poderes expressos
6.6. Os contratos decorrentes deste Registro de Preços terão sua
vigência conforme as disposições contidas no Edital e nos
respectivos contratos, obedecido ao disposto no art. 57 da Lei no

8.666/93
6.7. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais registradas, acréscimos que se fizerem no objeto, de
até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada
lote/produto registrado
7. Cláusula Sétima – Forma de Fornecimento, Entrega e
Recebimento dos Materiais
7.1. O compromisso de fornecimento/prestação de serviço(s)
estará perfeitamente caracterizado mediante a emissão da Nota
de Empenho da unidade gestora da despesa, com posterior
encaminhamento da(s) Ordem(s) de Compra(s)/Serviço(s)
(Pedido(s)) aos respectivos PROMITENTES CONTRATADOS de
cada lote licitado
7.2. Os produtos deverão conter em suas embalagens e unidades
de acondicionamento o número do lote e validade, quando

necessária
7.3. Os produtos nacionais ou importados deverão ser entregues
contendo rótulos com todas as informações sobre os mesmos em
língua portuguesa, nos termos do art. 31 do Código de Defesa do
Consumidor
7.4. A Nota Fiscal preferencialmente deverá conter o(s) lote(s) de
fabricação de cada produto a ser entregue
7.5. Os produtos/serviços serão recebidos pela(s) respectiva(s)
unidade(s) requisitante(s) da licitação, descrita(s) no Item 2 Parte
A do Preâmbulo deste edital, que procederá a verificação da
conformidade do material com a(s) especificação(ões), no
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do seu recebimento.
Transcorrido tal prazo sem que a Unidade requisitante, através do
órgão responsável, aponte quaisquer desvios, falhas, vícios,
defeitos ou desconformidades no que se refere aos produtos
entregues, será declarado o recebimento definitivo do(s)
produto(s)/serviço(s)
7.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a
responsabilidade do CONTRATADO pela perfeita execução deste
documento de compromisso de fornecimento, quanto à qualidade,
correção e segurança do objeto contratado
7.7. Correrá por conta do PROMITENTE CONTRATADO (A), toda
e qualquer despesa com ensaios, testes, laudos e demais provas
exigidas por normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do
objeto deste instrumento, sempre que necessário
7.8. O detentor do Registro de Preços é obrigado a corrigir,
remover ou substituir, totalmente às suas expensas, os materiais
em que se verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no
total ou em parte com o objeto desta licitação
8. Cláusula Oitava – Reajustamento e Revisão
8.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações,
obedecidas às disposições previstas na legislação vigente, em
especial, art. 12 do Decreto Municipal nº 13.558/2010 e
disposições previstas no respectivo edital
8.2. A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada,
em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado
8.3. Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-
se superior ao praticado no mercado o órgão gerenciador deverá
a) convocar a contratada visando à negociação para a redução de
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preços e sua adequação ao praticado pelo mercado
b) convocar os demais fornecedores/prestadores visando igual
oportunidade de negociação
8.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e a contratada, mediante requerimento devidamente
comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Administração
Municipal, através do Órgão Gerenciador, poderá
a) liberar a contratada do compromisso assumido, sem aplicação
de penalidade, se confirmado a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação ocorrer
antes do pedido de fornecimento/prestação de serviço
b) convocar os demais licitantes contratados visando igual
oportunidade de negociação
8.5. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador
deverá proceder à suspensão do item da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa
8.6. Os preços registrados poderão ser revistos nos termos e
prazo fixado pelo órgão da Administração Publica responsável pela
condução do conjunto de procedimentos do certame para registro
de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele
decorrente, nos termos do inciso III, art. 2º do Decreto Municipal nº
13.558/2010
8.7. A revisão de preços registrados em Ata não implica em
revisão dos preços dos contratos decorrentes de respectiva
licitação, a qual dependerá de requerimento formal do
CONTRATADO e de comprovação do impacto que gerou o
eventual desequilíbrio econômico-financeiro
8.8. Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se
apresentem superiores aos de mercado
8.9. A revisão do preço somente será deferida após cumprir todos
os requisitos previstos no Item 18 das Disposições Gerais deste
edital, e terá validade a partir da data de publicação da deliberação
no Diário Oficial do Município
9. Cláusula Nona - Fiscalização do Contrato e Recebimento do
Objeto
9.1. Competirá ao Órgão Solicitante do Registro de Preços
proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da
fiscalização do CONTRATANTE não eximirá à CONTRATADA de

total responsabilidade na execução do contrato
9.1.1. Competirá ao CONTRATANTE do Registro de Preços,
através da Unidade Requisitante e do Órgão Gerenciador
a) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução
do contrato, determinando as providências necessárias à correção
das falhas ou defeitos observados
b) Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de
controle, acompanhamento e avaliação financeira de contratos e
convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam
acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual
c) Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a
regularidade da execução do contrato
d) Promover, com a presença da CONTRATADA, a verificação da
execução já realizada, emitindo a competente habilitação para o
recebimento de pagamentos
e) Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle,
acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios
f) Fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações
trabalhistas e previdenciárias
g) Ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de
empregados da CONTRATADA, cuja permanência seja
inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação
fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da CONTRATADA,
quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias,
bem como qualquer outra que tal fato imponha
h) Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de
documentos relacionados com a execução do contrato
9.2. Nos casos de aquisição de equipamentos ou prestação de
serviços de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo
circunstanciado e, nos demais, mediante recibo
9.3. O contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer
proposição de fornecimento/prestação de serviço em desacordo
com as especificações do objeto da licitação
9.4. A contratada se comprometerá a atender com presteza às
reclamações sobre a qualidade e pontualidade do fornecimento,
providenciando sua imediata correção, sem ônus para o Município
de Vitória da Conquista
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9.5. Em caso de divergência entre a Nota de Empenho e a Nota
Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues, a
contratada será notificado para retirá-los imediatamente
providenciando eventuais retificações que prezem pela perfeita
execução do objeto licitado
10. Cláusula Décima - Das Penalidades
10.1. A contratada terá seu registro cancelado quando
a) Descumprir as condições da respectiva Ata de Registro de
Preços com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s).
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento
equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável
c) Não retirar a respectiva Ata de Registro de Preços com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s)
ou documento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável
d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este
se tornar superior àqueles praticados no mercado
10.2. A inexecução contratual, da Ata de Registro de Preços com
efeito de Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de
Serviço(s), inclusive por atraso injustificado, sujeitará o
CONTRATADO à multa de mora, que será graduada de acordo
com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites
máximos
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do
adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-
se a efetuar o reforço da caução, conforme o caso, dentro de 10
(dez) dias contados da data de sua convocação
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não
realizado
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia subsequente
ao trigésimo
10.2.1. A multa a que se refere este item não impede que a
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as
demais sanções previstas na legislação vigente
10.2.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo,

será descontada da garantia do contratado faltoso
10.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além
da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença,
que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada administrativa e
judicialmente
10.2.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se
reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à
CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta
10.2.5. As multas previstas neste item não têm caráter
compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas
11. Cláusula Décima Primeira - Da Rescisão
11.1. Os preços registrados poderão ser suspensos
temporariamente ou cancelados pela Administração, nas seguintes
hipóteses
a) Quando se tornarem superiores aos praticados no mercado
b) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado
11.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado do
fornecedor ou prestador de serviços, nas hipóteses previstas nesta
cláusula será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos
autos que deram origem ao Registro de Preços
11.3. Antes da suspensão ou cancelamento, a Administração
poderá proceder à negociação com o fornecedor ou prestador de
serviços, visando à revisão para a redução do preço registrado a
fim de compatibilizá-lo com os praticados no mercado
11.3.1. No caso de ser ignorado ou incerto o endereço da
promitente contratada de serviço, a comunicação será feita
mediante publicação no link abaixo citado, considerando
cancelado o preço registrado a partir da data da publicação;

http://www.diariosoficiais.org.br/ba/vitoriadaconquista
11.4. A contratada poderá solicitar o cancelamento do preço
registrado, mediante justificativa escrita, por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração, que
comprove a impossibilidade temporária ou definitiva de cumprir as
exigências deste instrumento convocatório
12. Cláusula Décima Segunda – Vinculação ao Edital de
Licitação
12.1. Integra a presente Ata de Registro de Preços com efeito de
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Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s),
como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo do
presente documento, bem como, do respectivo Edital e seus
anexos
13. Cláusula Décima Terceira - Foro
As partes elegem o Foro da Cidade de Vitória da Conquista,
Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente compromisso outrora firmado
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente
Registro de preço com Compromisso Fornecimento/Prestação de
Serviço(s) em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das
testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme

Vitória da Conquista - BA, 08 de dezembro de 2015
______________________________________

MÁRCIA VIVIANE DE ARAÚJO SAMPAIO
______________________________________

TAPA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP

Testemunhas:
_________________________________
__________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/ 2016 SMS 2º
PUBLICAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO

Modalidade
de Licitação:

Pregão
Eletrônico

(SRP)

Número:
087/2015-

SMS

Ata de Registro de Preços nº 002/ 2016 SMS 
Processo Administrativo nº 10.537/2015
Pregão Eletrônico (SRP) nº 087/2015-SMS
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde/SMS

Aos 10 dias do mês de Dezembro do ano de 2015, na cidade de
Vitória da Conquista, Estado da Bahia,o MUNICÍPIO DE VITÓRIA
DA CONQUISTA – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
à Praça Joaquim Correia nº 55, Centro – CEP 45.000-907, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº 14.239.578/0001-00, neste ato devidamente
representado pela Ilma. Sra. Secretária Municipal de Saúde,
MÁRCIA VIVIANE DE ARAÚJO SAMPAIO , brasileira, casada,
enfermeira e advogada, residente à Rua Paulo Filadelfo, 03,
Morada da Primavera, Vitória da Conquista – BA, CEP 45.050-
020, RG nº 06698806-39 - SSP-BA, CPF nº 884.447.595-
20doravante denominada PROMITENTE CONTRATANTE e a
e m p r e s a COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA sediada à Rua Dulce Maria, 365, Ipiranga,
CEP 31.160-250, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.325.157/0002-
15 , Inscrição Estadual nº 322.005.394-57, doravante denominada
PROMITENTE CONTRATADA, neste ato representada pelo(a)
S r ( ª ) Felipe David Mello Fontana, brasileiro(a), casado(a),
administrador, residente e domiciliado(a) à Av. Antonio Gil Veloso,
1564, Apto. 1002, Praia da Costa, CEP 29.101-016, portador(a) do
RG nº 172.247.9- SSP/ES. e CPF nº 057.054.937-03, acordam
proceder e obriga-se ao quanto segue relativo ao REGISTRO DE
PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE PESSOAS
JURÍDICAS OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA A CAIXA DE
EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, OBJETIVANDO
ATENDER ÀS DEMANDAS DE TODAS AS DIRETORIAS,
JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS,  nos
termos do Decreto Municipal nº. 13.558/2010 e do Edital do
Pregão Eletrônico SRP nº 087/2015-SMS em epígrafe, parte
integrante do presente instrumento independente de transcrição,
nas condições abaixo:
1. Cláusula Primeira – Objeto
1.1. O Objeto desta Ata-Termo de Compromisso de
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Fornecimento/Prestação de Serviço(s) é o Registro dos Preços
ofertados pelo PROMITENTE CONTRATADO para todos os itens
que seguem mencionados abaixo, que foram devidamente
quantificados e especificados na proposta apresentada em
31/08/2015, originária da licitação Pregão Eletrônico SRP nº
087/2015-SMS, e conforme ANEXO deste Edital que consiste no
resumo final da licitação confirmado na respectiva ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS

Lote
Nº.

Item
n.º

Aquisi
ção ou
Contra
tação

de
(descri
ção):

Q.
LICITA

DA
U.F.

Q.
Solicit

ada

Valor
Unitári

o 
R$

Valor
Total 

R$

27 27.1

Ranitid
ina
25mg/
ml
Soluçã
o
Injetáv
el,
Ampol
a com
2ml,
Uso
Im/Iv
MARC
A
FARM
ACE

5.000 AMP 0,50
R$

2.500,0
0

Valor Total do Lote R$ 2.500,00

Valor Total da Planilha =====>

R$
2.500,0

0
1.2. Os preços da PROMITENTE CONTRATADA, relacionados
aos moldes do Anexo VI deste Edital, ficam registrados para fins

de cumprimento deste instrumento e dos Contratos que venham a
ser firmados entre a PROMITENTE CONTRATADA e o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, através da Secretaria
Municipal de Saúde – SMS.
1.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração
Pública Municipal a firmar as contratações que deles poderão
advir, ficando facultado a utilização de outras licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade
de condições
1.4. Fica o PROMITENTE CONTRATADA obrigado a aceitar,
quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e
dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou
supressões que se fizer nas compras, de até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões
resultantes de acordo celebrado entre as partes, na forma dos §§
1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/93
1.5. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a
associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência,
total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou
incorporação da contratada, não se responsabilizando o
PROMITENTE CONTRATANTE por nenhum compromisso
assumido por aquela com terceiros
1.6. Durante o prazo de validade, as propostas selecionadas no
registro de preços ficarão à disposição da ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, para que efetue as contratações nas oportunidades e
quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido
2. Cláusula Segunda – Dotação Orçamentária
2.1. As despesas decorrentes da execução da presente licitação
correrão pelos Projetos/Atividades e Elementos de Despesa
referenciados em edital ou àqueles informados pela unidade
requisitante da licitação à época da contratação, devidamente
ajustados nas dotações do exercício subsequente
3. Cláusula Terceira – Preço e Condições de Pagamento
3.1. O valor da presente Ata-Termo de Compromisso é o valor
ofertado pelo PROMITENTE CONTRATADO para o(s) lote(s) 27
resultantes do resultado da licitação e constante(s) da proposta
apresentada no Pregão Eletrônico SRP nº. 087/2015-SMS , que
faz parte integrante deste instrumento, independentemente de
transcrição, perfazendo o valor total estimado de R$ 2.500,00
(DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), fixos, inclusos todos os custo
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e despesas decorrentes de transporte CIF/Vitória da Conquista,
seguros, tributos, contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos
e todos os custos de qualquer natureza necessários à perfeita
execução do objeto licitado
3.2. O pagamento será realizado pela Administração Municipal em
até 30 dias após o recebimento e emissão da Nota Fiscal, através
de crédito em conta corrente junto ao banco e agência bancária
informados pela CONTRATADA em sua respectiva proposta de
preços, após o recebimento definitivo dos materiais e ou serviços
atestados pela Unidade Requisitante da licitação, que procederá
conferência dos serviços, materiais e quantidades recebidas com
respectiva Nota Fiscal, nos termos da legislação vigente
3.3. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo
servidor competente, da Nota Fiscal, que deverá vir acompanhada
do DANFE e/ou RANFS, apresentadas pela PROMITENTE.
3.3.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade
da Nota Fiscal apresentada pela PROMITENTE CONTRATADA  e
do regular cumprimento das obrigações assumidas;
3.3.2. O DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
será exigido, sempre que a nota fiscal for eletrônica;
3.3.3. O Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço - RANFS -
será exigido, nos casos de prestadores de serviço sediados fora
do Município de Vitória da Conquista, cuja nota fiscal não seja
emitido por este Ente, mas que executarem o serviço neste
Município, conforme arts. 32, 33 e 34 do Decreto Municipal n.º
15.454, de 18 de outubro de 2013.
3.4. Os pagamentos poderão ser sustados pela PROMITENTE
CONTRATANTE nos seguintes casos:
3.4.1. Não cumprimento das obrigações assumidas que possam
de qualquer forma prejudicar a PROMITENTE CONTRATANTE.
3.4.2. Inadimplência de obrigações da PROMITENTE
CONTRATADA para com a PROMITENTE CONTRATANTE, por
conta do estabelecido no contrato;
3.4.3. Não execução das condições estabelecidas no contrato;
3.5. Em Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que
a PROMITENTE CONTRATADA  não tenha concorrido de alguma
forma para tanto, o valor devido poderá ser acrescido de encargos
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a
data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo
pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a

seguinte fórmula:
EM = I x N x VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor
originariamente devido
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

I =
(6 / 100)
365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento
e a data do efetivo pagamento.
VP = Valor da Parcela em atraso
3.6. Na ocorrência de necessidade de providências
complementares por parte da contratada o decurso do prazo de
pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir
da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será
devida atualização financeira
3.7. O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá
ser apresentado pela CONTRATADA, através de Nota Fiscal, no
mínimo de duas vias, com os requisitos da lei vigente, dentro dos
prazos estabelecidos na sua proposta, após assinatura do contrato
ou outros instrumentos hábeis, nas formas previstas na legislação
vigente
3.8. A entrega do material, por parte da PROMITENTE
CONTRATADA, para a Unidade Requisitante mencionada no Item
2 Parte A do Preâmbulo  deste edital, NÃO PODERÁ ESTAR
VINCULADA A DÉBITOS DE OUTRAS UNIDADES, porventura
existentes, sob pena de sanções previstas em lei
3.9. A PROMITENTE CONTRATANTE  se reserva o direito de
recolher e/ou reter, no valor pago, tributos que sejam de sua
competência ou dos quais seja responsável ou substituto tributário;
3.10. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, salvo
quando, por algum fato ou motivo superveniente, as obrigações
para uma das partes tornarem-se extremamente onerosas,
constatando-se deste modo, uma quebra do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, devendo ser cumprido entre as partes todos
os requisitos e procedimentos determinados pelo Edital de
Licitação e seus anexos.
3.10.1. Caso ocorra o fato descrito na subcláusula “3.11” a
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PROMITENTE CONTRATADA  deverá solicitar formalmente a
PROMITENTE CONTRATANTE , por meio da Gerência de
Compras, o reajuste do valor pactuado, acostando os devidos
documentos que comprovem a procedência do pleito, após será
realizado pela PROMITENTE CONTRATANTE, estudo de
mercado que comprove a situação fática descrita;
4. Cláusula Quarta – Validade
4.1. Esta Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) terá validade de 12 (doze)
meses, a contar da data de assinatura, conforme Inciso III § 3º do
art. 15 da Lei nº 8.666/93, podendo, a critério da Administração
Pública Municipal, serem celebrados tantos contratos quantos
necessários, para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde,
unidade requisitante do presente processo licitatório
5. Cláusula Quinta – Obrigações do Promitente Fornecedor
5.1. Cumprir a presente Ata com efeito de Termo de Compromisso
de Fornecimento/Prestação de Serviço(s) conforme disposições
nele constantes, sem prejuízo da cobrança da multa
correspondente ao período total do atraso, respeitado o disposto
na cláusula quarta, bem como na legislação vigente
5.2. Cumprir, integralmente todas as cláusulas constantes dos
contratos por ventura firmados, sob pena de cancelamento da
presente Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s)
5.3. Entregar o material ou prestar o serviço no endereço
mencionado no Item 1.4 Parte B - das Disposições Específicas
do Certame deste edital ou no local previamente definido, em
até 10 (dez) dias do recebimento da(s) Ordem(s) de
Compra(s)/Serviço(s)- (Pedido(s) emitida pelo órgão da
Administração Pública responsável pelo gerenciamento da Ata de
Registro de Preços (Coordenação de Apoio Técnico
Administrativo), nos termos do § 2º do Decreto Municipal nº
13.558/2010
5.4. Manter durante todo o prazo de validade do Registro de
Preços todas as condições de habilitação exigidas na licitação em
referência, como condição para celebração do contrato ou
instrumento equivalente
5.5. Apresentar-se junto à Administração Municipal quando
convocado, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados
da data do recebimento da convocação, durante o período de

vigência desta Ata de Registro de Preços, para assinatura do
contrato de fornecimento, nos termos e cláusulas previstas neste
edital
5.6. Corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas,
os materiais ou serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou
desconformidades no total ou em parte com o objeto desta
licitação
5.7. Acompanhar a confecção da Ata com efeito de Termo de
Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviços e do
Contrato de Fornecimento/Prestação de Serviços ou
documento equivalente, com vistas a realizar a retirada de tais
documentos junto à Administração Municipal para assinatura
e devolução junto ao Órgão Gerenciador (Coordenação de
Apoio Técnico Administrativo), situado no endereço
mencionado, conforme segueCoordenação de Apoio Técnico
Administrativo – Rua Coronel Gugé, nº 211, Centro, CEP
45.000-510 – Vitória da Conquista, BA. Fone/fax: (77) 3429-
7412 / 3429-7410; e-mail: licitacao.saudevc@gmail.com
6. Cláusula Sexta – Da Contratação
6.1. A PROMITENTE CONTRATADA poderá ser convocado a
qualquer momento, durante o período de vigência deste Registro
de Preços, para assinatura do contrato, que deverá fazê-lo no
prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados da data do
recebimento da convocação via comunicação expressa
6.2. O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, ESTADO DA
BAHIA, observados os critérios e condições estabelecidas neste
edital, poderá contratar, concomitantemente, com dois ou mais
fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se
a capacidade de fornecimento do bem ou serviço do licitante e
obedecida à ordem de classificação das respectivas propostas
6.3. Na hipótese de PROMITENTE CONTRATADA convocada não
assinar o Contrato ou instrumento equivalente, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da
convocação, a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá chamar os
demais licitantes que tenham os seus preços registrados,
obedecendo à ordem de classificação, propondo a contratação do
fornecimento dos materiais ou dos serviços registrados, pelos
preços apresentado pelo primeiro colocado
6.4. Na hipótese de os demais licitantes não aceitarem a
contratação pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, a
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Administração poderá realizar nova licitação, perdendo o
participante desta Ata de Registro, a critério da administração, o
direito de preferência
6.5. A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente
deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou
mandatário com poderes expressos
6.6. Os contratos decorrentes deste Registro de Preços terão sua
vigência conforme as disposições contidas no Edital e nos
respectivos contratos, obedecido ao disposto no art. 57 da Lei no

8.666/93
6.7. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais registradas, acréscimos que se fizerem no objeto, de
até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada
lote/produto registrado
7. Cláusula Sétima – Forma de Fornecimento, Entrega e
Recebimento dos Materiais
7.1. O compromisso de fornecimento/prestação de serviço(s)
estará perfeitamente caracterizado mediante a emissão da Nota
de Empenho da unidade gestora da despesa, com posterior
encaminhamento da(s) Ordem(s) de Compra(s)/Serviço(s)
(Pedido(s)) aos respectivos PROMITENTES CONTRATADAS  de
cada lote licitado
7.2. Os produtos deverão conter em suas embalagens e unidades
de acondicionamento o número do lote e validade, quando
necessária
7.3. Os produtos nacionais ou importados deverão ser entregues
contendo rótulos com todas as informações sobre os mesmos em
língua portuguesa, nos termos do art. 31 do Código de Defesa do
Consumidor
7.4. A Nota Fiscal preferencialmente deverá conter o(s) lote(s) de
fabricação de cada produto a ser entregue
7.5. Os produtos/serviços serão recebidos pela(s) respectiva(s)
unidade(s) requisitante(s) da licitação, descrita(s) no Item 2 Parte
A do Preâmbulo deste edital, que procederá a verificação da
conformidade do material com a(s) especificação(ões), no
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do seu recebimento.
Transcorrido tal prazo sem que a Unidade requisitante, através do
órgão responsável, aponte quaisquer desvios, falhas, vícios,
defeitos ou desconformidades no que se refere aos produtos
entregues, será declarado o recebimento definitivo do(s)

produto(s)/serviço(s)
7.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a
responsabilidade da PROMITENTE CONTRATADA pela perfeita
execução deste documento de compromisso de fornecimento,
quanto à qualidade, correção e segurança do objeto contratado
7.7. Correrá por conta da PROMITENTE CONTRATADA, toda e
qualquer despesa com ensaios, testes, laudos e demais provas
exigidas por normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do
objeto deste instrumento, sempre que necessário
7.8. O detentor do Registro de Preços é obrigado a corrigir,
remover ou substituir, totalmente às suas expensas, os materiais
em que se verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no
total ou em parte com o objeto desta licitação
8. Cláusula Oitava – Reajustamento e Revisão
8.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações,
obedecidas às disposições previstas na legislação vigente, em
especial, art. 12 do Decreto Municipal nº 13.558/2010 e
disposições previstas no respectivo edital
8.2. A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada,
em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado
8.3. Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-
se superior ao praticado no mercado o órgão gerenciador deverá
a) convocar a contratada visando à negociação para a redução de
preços e sua adequação ao praticado pelo mercado
b) convocar os demais contratados visando igual oportunidade de
negociação
8.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor/prestador, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a
Administração Municipal, através do Órgão Gerenciador, poderá
a) l iberar a CONTRATADA do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidade, se confirmado a veracidade dos motivos
e comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação
ocorrer antes do pedido de fornecimento/prestação de serviço
b ) convocar os demais licitantes visando igual oportunidade de
negociação
8.5. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador
deverá proceder à suspensão do item da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
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contratação mais vantajosa
8.6. Os preços registrados poderão ser revistos nos termos e
prazo fixado pelo órgão da Administração Publica responsável pela
condução do conjunto de procedimentos do certame para registro
de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele
decorrente, nos termos do inciso III, art. 2º do Decreto Municipal nº
13.558/2010
8.7. A revisão de preços registrados em Ata não implica em
revisão dos preços dos contratos decorrentes de respectiva
licitação, a qual dependerá de requerimento formal do
CONTRATADO e de comprovação do impacto que gerou o
eventual desequilíbrio econômico-financeiro
8.8. Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se
apresentem superiores aos de mercado
8.9. A revisão do preço somente será deferida após cumprir todos
os requisitos previstos no Item 18 das Disposições Gerais deste
edital, e terá validade a partir da data de publicação da deliberação
no Diário Oficial do Município
9. Cláusula Nona - Fiscalização do Contrato e Recebimento do
Objeto
9.1. Competirá ao Órgão Solicitante do Registro de Preços
proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da
fiscalização do PROMITENTE CONTRATANTE não eximirá à
PROMITENTE CONTRATADA de total responsabilidade na
execução do contrato
9.1.1. Competirá ao PROMITENTE CONTRATANTE  do Registro
de Preços, através da Unidade Requisitante e do Órgão
Gerenciador
a) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução
do contrato, determinando as providências necessárias à correção
das falhas ou defeitos observados
b) Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de
controle, acompanhamento e avaliação financeira de contratos e
convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam
acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual
c) Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a
regularidade da execução do contrato
d) Promover, com a presença da PROMITENTE CONTRATADA ,
a verificação da execução já realizada, emitindo a competente

habilitação para o recebimento de pagamentos
e) Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle,
acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios
f) Fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações
trabalhistas e previdenciárias
g) Ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de
empregados da PROMITENTE CONTRATADA , cuja permanência
seja inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação
fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da PROMITENTE
CONTRATADA, quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas
e previdenciárias, bem como qualquer outra que tal fato imponha
h) Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de
documentos relacionados com a execução do contrato
9.2. Nos casos de aquisição de equipamentos ou prestação de
serviços de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo
circunstanciado e, nos demais, mediante recibo
9.3. O contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer
proposição de fornecimento/prestação de serviço em desacordo
com as especificações do objeto da licitação
9.4. A PROMITENTE CONTRATADA se comprometerá a atender
com presteza às reclamações sobre a qualidade e pontualidade do
fornecimento, providenciando sua imediata correção, sem ônus
para o Município de Vitória da Conquista
9.5. Em caso de divergência entre a Nota de Empenho e a Nota
Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues, o
Fornecedor/Prestador será notificado para retirá-los imediatamente
providenciando eventuais retificações que prezem pela perfeita
execução do objeto licitado
10. Cláusula Décima - Das Penalidades
10.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando
a) Descumprir as condições da respectiva Ata de Registro de
Preços com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s).
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento
equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável
c) Não retirar a respectiva Ata de Registro de Preços com efeito de
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Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s)
ou documento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável
d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este
se tornar superior àqueles praticados no mercado
10.2. A inexecução contratual, da Ata de Registro de Preços com
efeito de Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de
Serviço(s), inclusive por atraso injustificado, sujeitará a
CONTRATADA à multa de mora, que será graduada de acordo
com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites
máximos
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do
adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-
se a efetuar o reforço da caução, conforme o caso, dentro de 10
(dez) dias contados da data de sua convocação
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não
realizado
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia subsequente
ao trigésimo
10.2.1. A multa a que se refere este item não impede que a
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as
demais sanções previstas na legislação vigente
10.2.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo,
será descontada da garantia do contratado faltoso
10.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além
da perda desta, a PROMITENTE CONTRATADA  responderá pela
sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o
caso, cobrada administrativa e judicialmente
10.2.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se
reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à
PROMITENTE CONTRATADA o valor de qualquer multa
porventura imposta
10.2.5. As multas previstas neste item não têm caráter
compensatório e o seu pagamento não eximirá a PROMITENTE
CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas

11. Cláusula Décima Primeira - Da Rescisão
11.1. Os preços registrados poderão ser suspensos
temporariamente ou cancelados pela Administração, nas seguintes
hipóteses
a) Quando se tornarem superiores aos praticados no mercado
b) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado
11.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado do
fornecedor ou prestador de serviços, nas hipóteses previstas nesta
cláusula será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos
autos que deram origem ao Registro de Preços
11.3. Antes da suspensão ou cancelamento, a Administração
poderá proceder à negociação com o fornecedor ou prestador de
serviços, visando à revisão para a redução do preço registrado a
fim de compatibilizá-lo com os praticados no mercado
11.3.1. No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do
fornecedor ou prestador de serviço, a comunicação será feita
mediante publicação no link abaixo citado, considerando
cancelado o preço registrado a partir da data da publicação;
http://www.vitoriadaconquista.ba.gov.br/dom
11.4. A PROMITENTE CONTRATADA  poderá solicitar o
cancelamento do preço registrado, mediante justificativa escrita,
por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela
Administração, que comprove a impossibilidade temporária ou
definitiva de cumprir as exigências deste instrumento convocatório
12. Cláusula Décima Segunda – Vinculação ao Edital de
Licitação
12.1. Integra a presente Ata de Registro de Preços com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s),
como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo do
presente documento, bem como, do respectivo Edital e seus
anexos
13. Cláusula Décima Terceira - Foro
As partes elegem o Foro da Cidade de Vitória da Conquista,
Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente compromisso outrora firmado

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente
Registro de preço com Compromisso Fornecimento/Prestação de
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Serviço(s) em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das
testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme

Vitória da Conquista - BA, 01 de março de 2016
______________________________________

MÁRCIA VIVIANE DE ARAÚJO SAMPAIO
______________________________________

COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA

Testemunhas:
________________________________
________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/ 2016 SMS 2ª
PUBLICAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE

SERVIÇO

Modalidade
de Licitação:

Pregão
Eletrônico

(SRP)

Número:
084/2015-

SMS

Ata de Registro de Preços nº 015/ 2016 SMS
Processo Administrativo nº 10.534/2015
Pregão Eletrônico (SRP) nº 084/2015-SMS
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde/SMS

Aos 04 dias do mês de JANEIRO do ano de 2016, na cidade de
Vitória da Conquista, Estado da Bahia,o MUNICÍPIO DE VITÓRIA
DA CONQUISTA – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede

à Praça Joaquim Correia nº 55, Centro – CEP 45.000-907, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº 14.239.578/0001-00, neste ato devidamente
representado pela Ilma. Sra. Secretária Municipal de Saúde,
MÁRCIA VIVIANE DE ARAÚJO SAMPAIO , brasileira, casada,
enfermeira e advogada, residente à Rua Paulo Filadelfo, 03,
Morada da Primavera, Vitória da Conquista – BA, CEP 45.050-
020, RG nº 06698806-39 - SSP-BA, CPF nº 884.447.595-
20doravante denominada PROMITENTE CONTRATANTE e a
empresa COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA sediada à Rua Dulce Maria, 365, Ipiranga,
CEP 31.160-250 Belo Horizonte - MG, inscrita no CNPJ/MF sob o
n º 36.325.157/0002-15, doravante denominada PROMITENTE
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr(ª) Ariane
Mello Fontana, brasileiro(a), solteira, empresária, residente e
domiciliado(a) à Av. Construtor David Teixeira 150, Apto. 1300,
Mara da Praia, CEP 29.065-320, Vitória - ES, portador(a) do RG nº
273038 - SSP/MG. e CPF nº 201.723.976-34, acordam proceder e
obriga-se ao quanto segue relativo ao REGISTRO DE PREÇOS
PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE PESSOAS JURÍDICAS
OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,
PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, JUNTO À DIRETORIA DE
VIGILÂNCIA À SAÚDE - DVS, nos termos do Decreto Municipal
nº. 13.558/2010 e do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº
084/2015-SMS em epígrafe, parte integrante do presente
instrumento independente de transcrição, nas condições abaixo:
1. Cláusula Primeira – Objeto
1.1. O Objeto desta Ata-Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) é o Registro dos Preços
ofertados pelo PROMITENTE CONTRATADO para todos os itens
que seguem mencionados abaixo, que foram devidamente
quantificados e especificados na proposta apresentada em
20/10/2015, originária da licitação Pregão Eletrônico SRP
084/2015-SMS, e conforme ANEXO deste Edital que consiste no
resumo final da licitação confirmado na respectiva ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS

Lote Item

Aquisi
ção ou
Contra Q. Q.

Valor
Unitári Valor
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Nº. n.º tação
de

(descri
ção):

LICITA
DA

U.F. Solicit
ada

o 
R$

Total 
R$

51 51.1

Mikani
a
Glomer
ata
(nome
popular
=
guaco)
xarope
sem
açúcar
soluçã
o oral
frasco
lacrado
MARC
A
XARO
PE DE
GUAC
O
NATU
LAB

30.000 FRAS
CO 1,73

R$
51.900,

00

Valor Total do Lote R$ 51.900,00

Valor Total da Planilha =====>

R$
51.900,
00

1.2. Os preços da PROMITENTE CONTRATADA, relacionados
aos moldes do Anexo VI deste Edital, ficam registrados para fins
de cumprimento deste instrumento e dos Contratos que venham a
ser firmados entre a PROMITENTE CONTRATADA e o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, através da Secretaria
Municipal de Saúde – SMS.
1.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração
Pública Municipal a firmar as contratações que deles poderão

advir, ficando facultado a utilização de outras licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade
de condições
1.4. Fica o PROMITENTE CONTRATADA obrigado a aceitar,
quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e
dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou
supressões que se fizer nas compras, de até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões
resultantes de acordo celebrado entre as partes, na forma dos §§
1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/93
1.5. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a
associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência,
total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou
incorporação da contratada, não se responsabilizando o
PROMITENTE CONTRATANTE por nenhum compromisso
assumido por aquela com terceiros
1.6. Durante o prazo de validade, as propostas selecionadas no
registro de preços ficarão à disposição da ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, para que efetue as contratações nas oportunidades e
quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido
2. Cláusula Segunda – Dotação Orçamentária
2.1. As despesas decorrentes da execução da presente licitação
correrão pelos Projetos/Atividades e Elementos de Despesa
referenciados em edital ou àqueles informados pela unidade
requisitante da licitação à época da contratação, devidamente
ajustados nas dotações do exercício subsequente
3. Cláusula Terceira – Preço e Condições de Pagamento
3.1. O valor da presente Ata-Termo de Compromisso é o valor
ofertado pelo PROMITENTE CONTRATADO para o(s) lote(s) 51
resultantes do resultado da licitação e constante(s) da proposta
apresentada no Pregão Eletrônico SRP nº. 084/2015-SMS , que
faz parte integrante deste instrumento, independentemente de
transcrição, perfazendo o valor total estimado de R$ 51.900,00
(CINQUENTA E UM MIL E NOVECENTOS REAIS), fixos, inclusos
todos os custo e despesas decorrentes de transporte CIF/Vitória
da Conquista, seguros, tributos, contribuições fiscais e parafiscais,
emolumentos e todos os custos de qualquer natureza necessários
à perfeita execução do objeto licitado.
3.2. O pagamento será realizado pela Administração Municipal em
até 30 dias após o recebimento e emissão da Nota Fiscal, através
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de crédito em conta corrente junto ao banco e agência bancária
informados pela CONTRATADA em sua respectiva proposta de
preços, após o recebimento definitivo dos materiais e ou serviços
atestados pela Unidade Requisitante da licitação, que procederá
conferência dos serviços, materiais e quantidades recebidas com
respectiva Nota Fiscal, nos termos da legislação vigente
3.3. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo
servidor competente, da Nota Fiscal, que deverá vir acompanhada
do DANFE e/ou RANFS, apresentadas pela PROMITENTE.
3.3.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade
da Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA e do regular
cumprimento das obrigações assumidas;
3.3.2. O DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
será exigido, sempre que a nota fiscal for eletrônica;
3.3.3. O Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço - RANFS -
será exigido, nos casos de prestadores de serviço sediados fora
do Município de Vitória da Conquista, cuja nota fiscal não seja
emitido por este Ente, mas que executarem o serviço neste
Município, conforme arts. 32, 33 e 34 do Decreto Municipal n.º
15.454, de 18 de outubro de 2013.
3.4. Os pagamentos poderão ser sustados pela CONTRATANTE
nos seguintes casos:
3.4.1. Não cumprimento das obrigações assumidas que possam
de qualquer forma prejudicar a CONTRATANTE.
3.4.2. Inadimplência de obrigações da CONTRATADA para com a
CONTRATANTE, por conta do estabelecido no contrato;
3.4.3. Não execução das condições estabelecidas no contrato;
3.5. Em Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que
a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para
tanto, o valor devido poderá ser acrescido de encargos moratórios
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite
prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa
de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor
originariamente devido
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

I =
(6 / 100)

365
N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento
e a data do efetivo pagamento.
VP = Valor da Parcela em atraso
3.6. Na ocorrência de necessidade de providências
complementares por parte da contratada o decurso do prazo de
pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir
da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será
devida atualização financeira
3.7. O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá
ser apresentado pela CONTRATADA, através de Nota Fiscal, no
mínimo de duas vias, com os requisitos da lei vigente, dentro dos
prazos estabelecidos na sua proposta, após assinatura do contrato
ou outros instrumentos hábeis, nas formas previstas na legislação
vigente
3.8. A entrega do material, por parte da CONTRATADA, para a
Unidade Requisitante mencionada no Item 2 Parte A do
Preâmbulo deste edital, NÃO PODERÁ ESTAR VINCULADA A
DÉBITOS DE OUTRAS UNIDADES, porventura existentes, sob
pena de sanções previstas em lei
3.9. A CONTRATANTE se reserva o direito de recolher e/ou reter,
no valor pago, tributos que sejam de sua competência ou dos
quais seja responsável ou substituto tributário;
3.10. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, salvo
quando, por algum fato ou motivo superveniente, as obrigações
para uma das partes tornarem-se extremamente onerosas,
constatando-se deste modo, uma quebra do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, devendo ser cumprido entre as partes todos
os requisitos e procedimentos determinados pelo Edital de
Licitação e seus anexos.
3.10.1. Caso ocorra o fato descrito na subcláusula “3.10” a
CONTRATADA deverá solicitar formalmente a CONTRATANTE,
por meio da Gerência de Compras, o reajuste do valor pactuado,
acostando os devidos documentos que comprovem a procedência
do pleito, após será realizado pela CONTRATANTE, estudo de
mercado que comprove a situação fática descrita;
4. Cláusula Quarta – Validade
4.1. Esta Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) terá validade de 12 (doze)
meses, a contar da data de assinatura, conforme Inciso III § 3º do

Vitória da Conquista - Bahia
Ano 9 — Edição 1.705

quarta, 31 de agosto de 2016
Página 261 de 382



art. 15 da Lei nº 8.666/93, podendo, a critério da Administração
Pública Municipal, serem celebrados tantos contratos quantos
necessários, para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde,
unidade requisitante do presente processo licitatório
5. Cláusula Quinta – Obrigações do Promitente Fornecedor
5.1. Cumprir a presente Ata com efeito de Termo de Compromisso
de Fornecimento/Prestação de Serviço(s) conforme disposições
nele constantes, sem prejuízo da cobrança da multa
correspondente ao período total do atraso, respeitado o disposto
na cláusula quarta, bem como na legislação vigente
5.2. Cumprir, integralmente todas as cláusulas constantes dos
contratos por ventura firmados, sob pena de cancelamento da
presente Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s)
5.3. Entregar o material ou prestar o serviço no endereço
mencionado no Item 1.4 Parte B - das Disposições Específicas
do Certame deste edital ou no local previamente definido, em
até 10 (dez) dias do recebimento da(s) Ordem(s) de
Compra(s)/Serviço(s)- (Pedido(s) emitida pelo órgão da
Administração Pública responsável pelo gerenciamento da Ata de
Registro de Preços (Coordenação de Apoio Técnico
Administrativo), nos termos do § 2º do Decreto Municipal nº
13.558/2010
5.4. Manter durante todo o prazo de validade do Registro de
Preços todas as condições de habilitação exigidas na licitação em
referência, como condição para celebração do contrato ou
instrumento equivalente
5.5. Apresentar-se junto à Administração Municipal quando
convocado, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados
da data do recebimento da convocação, durante o período de
vigência desta Ata de Registro de Preços, para assinatura do
contrato de fornecimento, nos termos e cláusulas previstas neste
edital
5.6. Corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas,
os materiais ou serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou
desconformidades no total ou em parte com o objeto desta
licitação
5.7. Acompanhar a confecção da Ata com efeito de Termo de
Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviços e do
Contrato de Fornecimento/Prestação de Serviços ou

documento equivalente, com vistas a realizar a retirada de tais
documentos junto à Administração Municipal para assinatura
e devolução junto ao Órgão Gerenciador (Coordenação de
Apoio Técnico Administrativo), situado no endereço
mencionado, conforme segueCoordenação de Apoio Técnico
Administrativo – Rua Coronel Gugé, nº 211, Centro, CEP
45.000-510 – Vitória da Conquista, BA. Fone/fax: (77) 3429-
7412 / 3429-7410; e-mail: licitacao.saudevc@gmail.com
6. Cláusula Sexta – Da Contratação
6.1. A PROMITENTE CONTRATADA poderá ser convocado a
qualquer momento, durante o período de vigência deste Registro
de Preços, para assinatura do contrato, que deverá fazê-lo no
prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados da data do
recebimento da convocação via comunicação expressa
6.2. O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, ESTADO DA
BAHIA, observados os critérios e condições estabelecidas neste
edital, poderá contratar, concomitantemente, com dois ou mais
fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se
a capacidade de fornecimento do bem ou serviço do licitante e
obedecida à ordem de classificação das respectivas propostas
6.3. Na hipótese de PROMITENTE CONTRATADA convocada não
assinar o Contrato ou instrumento equivalente, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da
convocação, a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá chamar os
demais licitantes que tenham os seus preços registrados,
obedecendo à ordem de classificação, propondo a contratação do
fornecimento dos materiais ou dos serviços registrados, pelos
preços apresentado pelo primeiro colocado
6.4. Na hipótese de os demais licitantes não aceitarem a
contratação pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, a
Administração poderá realizar nova licitação, perdendo o
participante desta Ata de Registro, a critério da administração, o
direito de preferência
6.5. A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente
deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou
mandatário com poderes expressos
6.6. Os contratos decorrentes deste Registro de Preços terão sua
vigência conforme as disposições contidas no Edital e nos
respectivos contratos, obedecido ao disposto no art. 57 da Lei no
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6.7. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais registradas, acréscimos que se fizerem no objeto, de
até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada
lote/produto registrado
7. Cláusula Sétima – Forma de Fornecimento, Entrega e
Recebimento dos Materiais
7.1. O compromisso de fornecimento/prestação de serviço(s)
estará perfeitamente caracterizado mediante a emissão da Nota
de Empenho da unidade gestora da despesa, com posterior
encaminhamento da(s) Ordem(s) de Compra(s)/Serviço(s)
(Pedido(s)) aos respectivos PROMITENTES CONTRATADAS  de
cada lote licitado
7.2. Os produtos deverão conter em suas embalagens e unidades
de acondicionamento o número do lote e validade, quando
necessária
7.3. Os produtos nacionais ou importados deverão ser entregues
contendo rótulos com todas as informações sobre os mesmos em
língua portuguesa, nos termos do art. 31 do Código de Defesa do
Consumidor
7.4. A Nota Fiscal preferencialmente deverá conter o(s) lote(s) de
fabricação de cada produto a ser entregue
7.5. Os produtos/serviços serão recebidos pela(s) respectiva(s)
unidade(s) requisitante(s) da licitação, descrita(s) no Item 2 Parte
A do Preâmbulo deste edital, que procederá a verificação da
conformidade do material com a(s) especificação(ões), no
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do seu recebimento.
Transcorrido tal prazo sem que a Unidade requisitante, através do
órgão responsável, aponte quaisquer desvios, falhas, vícios,
defeitos ou desconformidades no que se refere aos produtos
entregues, será declarado o recebimento definitivo do(s)
produto(s)/serviço(s)
7.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a
responsabilidade da PROMITENTE CONTRATADA pela perfeita
execução deste documento de compromisso de fornecimento,
quanto à qualidade, correção e segurança do objeto contratado
7.7. Correrá por conta da PROMITENTE CONTRATADA, toda e
qualquer despesa com ensaios, testes, laudos e demais provas
exigidas por normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do
objeto deste instrumento, sempre que necessário
7.8. O detentor do Registro de Preços é obrigado a corrigir,

remover ou substituir, totalmente às suas expensas, os materiais
em que se verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no
total ou em parte com o objeto desta licitação
8. Cláusula Oitava – Reajustamento e Revisão
8.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações,
obedecidas às disposições previstas na legislação vigente, em
especial, art. 12 do Decreto Municipal nº 13.558/2010 e
disposições previstas no respectivo edital
8.2. A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada,
em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado
8.3. Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-
se superior ao praticado no mercado o órgão gerenciador deverá
a) convocar a contratada visando à negociação para a redução de
preços e sua adequação ao praticado pelo mercado
b) convocar os demais contratados visando igual oportunidade de
negociação
8.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor/prestador, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a
Administração Municipal, através do Órgão Gerenciador, poderá
a) l iberar a CONTRATADA do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidade, se confirmado a veracidade dos motivos
e comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação
ocorrer antes do pedido de fornecimento/prestação de serviço
b ) convocar os demais licitantes visando igual oportunidade de
negociação
8.5. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador
deverá proceder à suspensão do item da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa
8.6. Os preços registrados poderão ser revistos nos termos e
prazo fixado pelo órgão da Administração Publica responsável pela
condução do conjunto de procedimentos do certame para registro
de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele
decorrente, nos termos do inciso III, art. 2º do Decreto Municipal nº
13.558/2010
8.7. A revisão de preços registrados em Ata não implica em
revisão dos preços dos contratos decorrentes de respectiva
licitação, a qual dependerá de requerimento formal do
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CONTRATADO e de comprovação do impacto que gerou o
eventual desequilíbrio econômico-financeiro
8.8. Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se
apresentem superiores aos de mercado
8.9. A revisão do preço somente será deferida após cumprir todos
os requisitos previstos no Item 18 das Disposições Gerais deste
edital, e terá validade a partir da data de publicação da deliberação
no Diário Oficial do Município
9. Cláusula Nona - Fiscalização do Contrato e Recebimento do
Objeto
9.1. Competirá ao Órgão Solicitante do Registro de Preços
proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da
fiscalização do PROMITENTE CONTRATANTE não eximirá à
PROMITENTE CONTRATADA de total responsabilidade na
execução do contrato
9.1.1. Competirá ao CONTRATANTE do Registro de Preços,
através da Unidade Requisitante e do Órgão Gerenciador
a) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução
do contrato, determinando as providências necessárias à correção
das falhas ou defeitos observados
b) Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de
controle, acompanhamento e avaliação financeira de contratos e
convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam
acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual
c) Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a
regularidade da execução do contrato
d) Promover, com a presença da CONTRATADA, a verificação da
execução já realizada, emitindo a competente habilitação para o
recebimento de pagamentos
e) Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle,
acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios
f) Fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações
trabalhistas e previdenciárias
g) Ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de
empregados da CONTRATADA, cuja permanência seja
inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação

fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da CONTRATADA,
quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias,
bem como qualquer outra que tal fato imponha
h) Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de
documentos relacionados com a execução do contrato
9.2. Nos casos de aquisição de equipamentos ou prestação de
serviços de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo
circunstanciado e, nos demais, mediante recibo
9.3. O contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer
proposição de fornecimento/prestação de serviço em desacordo
com as especificações do objeto da licitação
9.4. A CONTRATADA se comprometerá a atender com presteza
às reclamações sobre a qualidade e pontualidade do fornecimento,
providenciando sua imediata correção, sem ônus para o Município
de Vitória da Conquista
9.5. Em caso de divergência entre a Nota de Empenho e a Nota
Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues, o
Fornecedor/Prestador será notificado para retirá-los imediatamente
providenciando eventuais retificações que prezem pela perfeita
execução do objeto licitado
10. Cláusula Décima - Das Penalidades
10.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando
a) Descumprir as condições da respectiva Ata de Registro de
Preços com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s).
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento
equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável
c) Não retirar a respectiva Ata de Registro de Preços com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s)
ou documento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável
d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este
se tornar superior àqueles praticados no mercado
10.2. A inexecução contratual, da Ata de Registro de Preços com
efeito de Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de
Serviço(s), inclusive por atraso injustificado, sujeitará a
CONTRATADA à multa de mora, que será graduada de acordo
com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites
máximos
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a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do
adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-
se a efetuar o reforço da caução, conforme o caso, dentro de 10
(dez) dias contados da data de sua convocação
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não
realizado
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia subsequente
ao trigésimo
10.2.1. A multa a que se refere este item não impede que a
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as
demais sanções previstas na legislação vigente
10.2.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo,
será descontada da garantia do contratado faltoso
10.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além
da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença,
que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada administrativa e
judicialmente
10.2.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se
reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à
CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta
10.2.5. As multas previstas neste item não têm caráter
compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas
11. Cláusula Décima Primeira - Da Rescisão
11.1. Os preços registrados poderão ser suspensos
temporariamente ou cancelados pela Administração, nas seguintes
hipóteses
a) Quando se tornarem superiores aos praticados no mercado
b) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado
11.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado do
fornecedor ou prestador de serviços, nas hipóteses previstas nesta
cláusula será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos
autos que deram origem ao Registro de Preços
11.3. Antes da suspensão ou cancelamento, a Administração
poderá proceder à negociação com o fornecedor ou prestador de

serviços, visando à revisão para a redução do preço registrado a
fim de compatibilizá-lo com os praticados no mercado
11.3.1. No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do
fornecedor ou prestador de serviço, a comunicação será feita
mediante publicação no link abaixo citado, considerando
cancelado o preço registrado a partir da data da publicação;
http://www.vitoriadaconquista.ba.gov.br/dom
11.4. A CONTRATADA poderá solicitar o cancelamento do preço
registrado, mediante justificativa escrita, por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração, que
comprove a impossibilidade temporária ou definitiva de cumprir as
exigências deste instrumento convocatório
12. Cláusula Décima Segunda – Vinculação ao Edital de
Licitação
12.1. Integra a presente Ata de Registro de Preços com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s),
como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo do
presente documento, bem como, do respectivo Edital e seus
anexos
13. Cláusula Décima Terceira - Foro
As partes elegem o Foro da Cidade de Vitória da Conquista,
Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente compromisso outrora firmado.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente
Registro de preço com Compromisso Fornecimento/Prestação de
Serviço(s) em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das
testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme

Vitória da Conquista - BA, 01 de março de 2016
______________________________________

MÁRCIA VIVIANE DE ARAÚJO SAMPAIO
______________________________________

COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Testemunhas:
_______________________________

_________________________________
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__D812A42182__ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/ 2016 SMS 2ª
PUBLICAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE

SERVIÇO

Modalidade
de Licitação:

Pregão
Eletrônico

(SRP)

Número:
084/2015-

SMS

Ata de Registro de Preços nº 026/ 2016 SMS
Processo Administrativo nº 10.534/2015
Pregão Eletrônico (SRP) nº 084/2015-SMS
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde/SMS

Aos 06 dias do mês de JANEIRO do ano de 2016, na cidade de
Vitória da Conquista, Estado da Bahia,o MUNICÍPIO DE VITÓRIA
DA CONQUISTA – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
à Praça Joaquim Correia nº 55, Centro – CEP 45.000-907, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº 14.239.578/0001-00, neste ato devidamente
representado pela Ilma. Sra. Secretária Municipal de Saúde,
MÁRCIA VIVIANE DE ARAÚJO SAMPAIO , brasileira, casada,
enfermeira e advogada, residente à Rua Paulo Filadelfo, 03,
Morada da Primavera, Vitória da Conquista – BA, CEP 45.050-
020, RG nº 06698806-39 - SSP-BA, CPF nº 884.447.595-20
doravante denominada PROMITENTE CONTRATANTE e a
empresa MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS LTDA sediada à Rua Pedro Toniollo II,
Industrial, CEP, 99.900-000, Getúlio Vargas - RS, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 06.935.554/0001-67, Insc. Estadual
0 5 4 / 0 0 3 2 6 7 0 , doravante denominada PROMITENTE

CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr(ª) Marcos
Wavzenkievicz, brasileiro(a), solteiro, empresário, residente e
domiciliado(a) à Rua Eduardo Barreto Vianna, 561, Centro , CEP
99.900-000, Getúlio Vargas - RS, portador(a) do RG 2043408695
SSP-RS e CPF nº 727.402.640-20, acordam proceder e obriga-se
ao quanto segue relativo ao REGISTRO DE PREÇOS PARA
CONTRATAÇÃO FUTURA DE PESSOAS JURÍDICAS
OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,
PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, JUNTO À DIRETORIA DE
VIGILÂNCIA À SAÚDE - DVS, nos termos do Decreto Municipal
nº. 13.558/2010 e do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº
084/2015-SMS em epígrafe, parte integrante do presente
instrumento independente de transcrição, nas condições abaixo:
1. Cláusula Primeira – Objeto
1.1. O Objeto desta Ata-Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) é o Registro dos Preços
ofertados pelo PROMITENTE CONTRATADO para todos os itens
que seguem mencionados abaixo, que foram devidamente
quantificados e especificados na proposta apresentada em
18/08/2015, originária da licitação Pregão Eletrônico SRP
084/2015-SMS, e conforme ANEXO deste Edital que consiste no
resumo final da licitação confirmado na respectiva ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS

Lote
Nº.

Item
n.º

Aquis
ição
ou

Contr
ataçã
o de
(desc
rição)

:

Q.
LICIT
ADA

U.F. Q. Solicitada
Valor
Unitá
rio 
R$

Valor
Total 

R$

Ácido
fólico
0,2mg
/mL -
soluç
ão
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2

2.1

oral
frasco
com
tampa
lacrad
a
MAR
CA:
NATU
LAB/
AFOL
IC
INFA
NTIL

1.000 FRAS
CO

5,000
0

R$
5.000,

00

2.2

Ácido
Fólico
5mg
compr
imido
em
blister
MAR
CA:
TEUT
O/AF
OPIC

1.500.
000

COM
P

0,035
5

R$
53.25
0,00

Valor Total do Lote R$ 58.250,00

4 4.1

Alendr
onato
de
Sódio
70 mg
compr
imido
s em
blister
MAR
CA:

20.00
0

COM
P

0,329
0

R$
6.580,

00

DELT
A/EN
DROS
TANValor Total do Lote R$ 6.580,00

11 11.1

Carbo
nato
de
cálcio
500m
g +
Colec
alcifer
ol 400
UI -
compr
imido
MAR
CA:
GEOL
AB/MI
RACA
LCIO

50.00
0

COM
P

0,350
0

R$
17.50
0,00

Valor Total do Lote R$ 17.500,00

38.1

Ibupro
feno
50
mg/ml
gotas
frasco
com
tampa
rosqu
eada
e
lacrad
a
embal
agem

30.00
0

FRAS
CO

1,000
0

R$
30.00
0,00
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38

miním
o de
20ml
MAR
CA:
NATU
LAB/I
BULP
ROTR
AT

38.2

Ibupro
feno
600
mg
compr
imido
em
blister
MAR
CA:
TEUT
O/IBU
PRIL

1.000.
000

COM
P

0,066
5

R$
66.50
0,00

Valor Total do Lote R$ 96.500,00

45 45.1

Micon
azol,
nitrato
2%
loção
MAR
CA:
TEUT
O/GE
NERI
CO

1.000 BISN
AGA

1,500
0

R$
1.500,

00

Valor Total do Lote R$ 1.500,00
Micon

50

50.1

azol,
nitrato
2%
loção
MAR
CA:
TEUT
O/GE
NERI
CO

5.000
FRAS

CO
3,000

0
R$

15.00
0,00

50.2

Micon
azol,
nitrato
2%,
creme
vagin
al +
aplica
dores
vagin
ais
MAR
CA:
TEUT
O/MI
COZE
N

50.00
0

BISN
AGA 4,158

R$
207.9
00,00

Valor Total do Lote R$
222.900,00

55 55.1

Omep
razol
20mg
com
56
MAR
CA:
TEUT
O/GE
NERI

1.500.
000 CPR 0,035

6
R$

53.40
0,00
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COValor Total do Lote R$ 53.400,00

63 63.1

Predni
solon
a,
fosfat
o
sódic
o de
1,34
mg/ml
soluç
ão
oral
MAR
CA:
PRAT
I/GEN
ERIC
O

15.00
0 BISNAGA 4,993

3
R$

74.89
9,50

Valor Total do Lote R$ 74.899,50

67 67.1

Raniti
dina
150m
g com
20
MAR
CA:
MED
QUIM
ICA/G
ENER
ICO

1.000.
000

COM
P

0,069
5

R$
69.50
0,00

Valor Total do Lote R$ 69.500,00
Sulfat
o
Ferro

74 74.1

so 40
mg
compr
imido
MAR
CA:
NATU
LAB/
MASF
EROL

2.000.
000

COM
P

0,029
8

R$
59.60
0,00

Valor Total do Lote R$ 59.600,00

Valor Total da Planilha =====>
R$

660.6
29,50

1.2. Os preços da PROMITENTE CONTRATADA, relacionados
aos moldes do Anexo VI deste Edital, ficam registrados para fins
de cumprimento deste instrumento e dos Contratos que venham a
ser firmados entre a PROMITENTE CONTRATADA e o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, através da Secretaria
Municipal de Saúde – SMS.
1.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração
Pública Municipal a firmar as contratações que deles poderão
advir, ficando facultado a utilização de outras licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade
de condições
1.4. Fica o PROMITENTE CONTRATADA obrigado a aceitar,
quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e
dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou
supressões que se fizer nas compras, de até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões
resultantes de acordo celebrado entre as partes, na forma dos §§
1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/93
1.5. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a
associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência,
total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou
incorporação da contratada, não se responsabilizando o
PROMITENTE CONTRATANTE por nenhum compromisso
assumido por aquela com terceiros
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1.6. Durante o prazo de validade, as propostas selecionadas no
registro de preços ficarão à disposição da ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, para que efetue as contratações nas oportunidades e
quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido
2. Cláusula Segunda – Dotação Orçamentária
2.1. As despesas decorrentes da execução da presente licitação
correrão pelos Projetos/Atividades e Elementos de Despesa
referenciados em edital ou àqueles informados pela unidade
requisitante da licitação à época da contratação, devidamente
ajustados nas dotações do exercício subsequente
3. Cláusula Terceira – Preço e Condições de Pagamento
3.1. O valor da presente Ata-Termo de Compromisso é o valor
ofertado pelo PROMITENTE CONTRATADO para o(s) lote(s) 02,
04, 11, 38, 45, 50, 55, 63, 67 e 74 resultantes do resultado da
licitação e constante(s) da proposta apresentada no Pregão
Eletrônico SRP nº. 084/2015-SMS, que faz parte integrante deste
instrumento, independentemente de transcrição, perfazendo o
valor total estimado de R $ 660.629,50 (SEISCENTOS E
SESSENTA MIL SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E
CINQUENTA CENTAVOS ), fixos, inclusos todos os custo e
despesas decorrentes de transporte CIF/Vitória da Conquista,
seguros, tributos, contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos
e todos os custos de qualquer natureza necessários à perfeita
execução do objeto licitado.
3.2. O pagamento será realizado pela Administração Municipal em
até 30 dias após o recebimento e emissão da Nota Fiscal, através
de crédito em conta corrente junto ao banco e agência bancária
informados pela CONTRATADA em sua respectiva proposta de
preços, após o recebimento definitivo dos materiais e ou serviços
atestados pela Unidade Requisitante da licitação, que procederá
conferência dos serviços, materiais e quantidades recebidas com
respectiva Nota Fiscal, nos termos da legislação vigente
3.3. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo
servidor competente, da Nota Fiscal, que deverá vir acompanhada
do DANFE e/ou RANFS, apresentadas pela PROMITENTE.
3.3.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade
da Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA e do regular
cumprimento das obrigações assumidas;
3.3.2. O DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
será exigido, sempre que a nota fiscal for eletrônica;

3.3.3. O Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço - RANFS -
será exigido, nos casos de prestadores de serviço sediados fora
do Município de Vitória da Conquista, cuja nota fiscal não seja
emitido por este Ente, mas que executarem o serviço neste
Município, conforme arts. 32, 33 e 34 do Decreto Municipal n.º
15.454, de 18 de outubro de 2013.
3.4. Os pagamentos poderão ser sustados pela CONTRATANTE
nos seguintes casos:
3.4.1. Não cumprimento das obrigações assumidas que possam
de qualquer forma prejudicar a CONTRATANTE.
3.4.2. Inadimplência de obrigações da CONTRATADA para com a
CONTRATANTE, por conta do estabelecido no contrato;
3.4.3. Não execução das condições estabelecidas no contrato;
3.5. Em Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que
a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para
tanto, o valor devido poderá ser acrescido de encargos moratórios
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite
prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa
de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor
originariamente devido
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

I =
(6 / 100)
365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento
e a data do efetivo pagamento.
VP = Valor da Parcela em atraso
3.6. Na ocorrência de necessidade de providências
complementares por parte da contratada o decurso do prazo de
pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir
da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será
devida atualização financeira
3.7. O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá
ser apresentado pela CONTRATADA, através de Nota Fiscal, no
mínimo de duas vias, com os requisitos da lei vigente, dentro dos
prazos estabelecidos na sua proposta, após assinatura do contrato
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ou outros instrumentos hábeis, nas formas previstas na legislação
vigente
3.8. A entrega do material, por parte da CONTRATADA, para a
Unidade Requisitante mencionada no Item 2 Parte A do
Preâmbulo deste edital, NÃO PODERÁ ESTAR VINCULADA A
DÉBITOS DE OUTRAS UNIDADES, porventura existentes, sob
pena de sanções previstas em lei
3.9. A CONTRATANTE se reserva o direito de recolher e/ou reter,
no valor pago, tributos que sejam de sua competência ou dos
quais seja responsável ou substituto tributário;
3.10. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, salvo
quando, por algum fato ou motivo superveniente, as obrigações
para uma das partes tornarem-se extremamente onerosas,
constatando-se deste modo, uma quebra do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, devendo ser cumprido entre as partes todos
os requisitos e procedimentos determinados pelo Edital de
Licitação e seus anexos.
3.10.1. Caso ocorra o fato descrito na subcláusula “3.10” a
CONTRATADA deverá solicitar formalmente a CONTRATANTE,
por meio da Gerência de Compras, o reajuste do valor pactuado,
acostando os devidos documentos que comprovem a procedência
do pleito, após será realizado pela CONTRATANTE, estudo de
mercado que comprove a situação fática descrita;
4. Cláusula Quarta – Validade
4.1. Esta Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) terá validade de 12 (doze)
meses, a contar da data de assinatura, conforme Inciso III § 3º do
art. 15 da Lei nº 8.666/93, podendo, a critério da Administração
Pública Municipal, serem celebrados tantos contratos quantos
necessários, para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde,
unidade requisitante do presente processo licitatório
5. Cláusula Quinta – Obrigações do Promitente Fornecedor
5.1. Cumprir a presente Ata com efeito de Termo de Compromisso
de Fornecimento/Prestação de Serviço(s) conforme disposições
nele constantes, sem prejuízo da cobrança da multa
correspondente ao período total do atraso, respeitado o disposto
na cláusula quarta, bem como na legislação vigente
5.2. Cumprir, integralmente todas as cláusulas constantes dos
contratos por ventura firmados, sob pena de cancelamento da
presente Ata com efeito de Termo de Compromisso de

Fornecimento/Prestação de Serviço(s)
5.3. Entregar o material ou prestar o serviço no endereço
mencionado no Item 1.4 Parte B - das Disposições Específicas
do Certame deste edital ou no local previamente definido, em
até 10 (dez) dias do recebimento da(s) Ordem(s) de
Compra(s)/Serviço(s)- (Pedido(s) emitida pelo órgão da
Administração Pública responsável pelo gerenciamento da Ata de
Registro de Preços (Coordenação de Apoio Técnico
Administrativo), nos termos do § 2º do Decreto Municipal nº
13.558/2010
5.4. Manter durante todo o prazo de validade do Registro de
Preços todas as condições de habilitação exigidas na licitação em
referência, como condição para celebração do contrato ou
instrumento equivalente.
5.5. Apresentar-se junto à Administração Municipal quando
convocado, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados
da data do recebimento da convocação, durante o período de
vigência desta Ata de Registro de Preços, para assinatura do
contrato de fornecimento, nos termos e cláusulas previstas neste
edital.
5.6. Corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas,
os materiais ou serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou
desconformidades no total ou em parte com o objeto desta
licitação
5.7. Acompanhar a confecção da Ata com efeito de Termo de
Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviços e do
Contrato de Fornecimento/Prestação de Serviços ou
documento equivalente, com vistas a realizar a retirada de tais
documentos junto à Administração Municipal para assinatura
e devolução junto ao Órgão Gerenciador (Coordenação de
Apoio Técnico Administrativo), situado no endereço
mencionado, conforme segueCoordenação de Apoio Técnico
Administrativo – Rua Coronel Gugé, nº 211, Centro, CEP
45.000-510 – Vitória da Conquista, BA. Fone/fax: (77) 3429-
7412 / 3429-7410; e-mail: licitacao.saudevc@gmail.com
6. Cláusula Sexta – Da Contratação
6.1. A PROMITENTE CONTRATADA poderá ser convocado a
qualquer momento, durante o período de vigência deste Registro
de Preços, para assinatura do contrato, que deverá fazê-lo no
prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados da data do

Vitória da Conquista - Bahia
Ano 9 — Edição 1.705

quarta, 31 de agosto de 2016
Página 271 de 382



recebimento da convocação via comunicação expressa
6.2. O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, ESTADO DA
BAHIA, observados os critérios e condições estabelecidas neste
edital, poderá contratar, concomitantemente, com dois ou mais
fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se
a capacidade de fornecimento do bem ou serviço do licitante e
obedecida à ordem de classificação das respectivas propostas.
6.3. Na hipótese de PROMITENTE CONTRATADA convocada não
assinar o Contrato ou instrumento equivalente, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da
convocação, a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá chamar os
demais licitantes que tenham os seus preços registrados,
obedecendo à ordem de classificação, propondo a contratação do
fornecimento dos materiais ou dos serviços registrados, pelos
preços apresentado pelo primeiro colocado.
6.4. Na hipótese de os demais licitantes não aceitarem a
contratação pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, a
Administração poderá realizar nova licitação, perdendo o
participante desta Ata de Registro, a critério da administração, o
direito de preferência.
6.5. A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente
deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou
mandatário com poderes expressos.
6.6. Os contratos decorrentes deste Registro de Preços terão sua
vigência conforme as disposições contidas no Edital e nos
respectivos contratos, obedecido ao disposto no art. 57 da Lei no

8.666/93.
6.7. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais registradas, acréscimos que se fizerem no objeto, de
até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada
lote/produto registrado
7. Cláusula Sétima – Forma de Fornecimento, Entrega e
Recebimento dos Materiais
7.1. O compromisso de fornecimento/prestação de serviço(s)
estará perfeitamente caracterizado mediante a emissão da Nota
de Empenho da unidade gestora da despesa, com posterior
encaminhamento da(s) Ordem(s) de Compra(s)/Serviço(s)
(Pedido(s)) aos respectivos PROMITENTES CONTRATADAS  de
cada lote licitado.
7.2. Os produtos deverão conter em suas embalagens e unidades

de acondicionamento o número do lote e validade, quando
necessária.
7.3. Os produtos nacionais ou importados deverão ser entregues
contendo rótulos com todas as informações sobre os mesmos em
língua portuguesa, nos termos do art. 31 do Código de Defesa do
Consumidor.
7.4. A Nota Fiscal preferencialmente deverá conter o(s) lote(s) de
fabricação de cada produto a ser entregue.
7.5. Os produtos/serviços serão recebidos pela(s) respectiva(s)
unidade(s) requisitante(s) da licitação, descrita(s) no Item 2 Parte
A do Preâmbulo deste edital, que procederá a verificação da
conformidade do material com a(s) especificação(ões), no
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do seu recebimento.
Transcorrido tal prazo sem que a Unidade requisitante, através do
órgão responsável, aponte quaisquer desvios, falhas, vícios,
defeitos ou desconformidades no que se refere aos produtos
entregues, será declarado o recebimento definitivo do(s)
produto(s)/serviço(s)
7.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a
responsabilidade da PROMITENTE CONTRATADA pela perfeita
execução deste documento de compromisso de fornecimento,
quanto à qualidade, correção e segurança do objeto contratado.
7.7. Correrá por conta da PROMITENTE CONTRATADA, toda e
qualquer despesa com ensaios, testes, laudos e demais provas
exigidas por normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do
objeto deste instrumento, sempre que necessário.
7.8. O detentor do Registro de Preços é obrigado a corrigir,
remover ou substituir, totalmente às suas expensas, os materiais
em que se verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no
total ou em parte com o objeto desta licitação
8. Cláusula Oitava – Reajustamento e Revisão
8.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações,
obedecidas às disposições previstas na legislação vigente, em
especial, art. 12 do Decreto Municipal nº 13.558/2010 e
disposições previstas no respectivo edital.
8.2. A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada,
em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado.
8.3. Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-
se superior ao praticado no mercado o órgão gerenciador deverá
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a) convocar a contratada visando à negociação para a redução de
preços e sua adequação ao praticado pelo mercado
b) convocar os demais contratados visando igual oportunidade de
negociação
8.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor/prestador, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a
Administração Municipal, através do Órgão Gerenciador, poderá
a) l iberar a CONTRATADA do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidade, se confirmado a veracidade dos motivos
e comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação
ocorrer antes do pedido de fornecimento/prestação de serviço
b ) convocar os demais licitantes visando igual oportunidade de
negociação
8.5. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador
deverá proceder à suspensão do item da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.
8.6. Os preços registrados poderão ser revistos nos termos e
prazo fixado pelo órgão da Administração Publica responsável pela
condução do conjunto de procedimentos do certame para registro
de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele
decorrente, nos termos do inciso III, art. 2º do Decreto Municipal nº
13.558/2010.
8.7. A revisão de preços registrados em Ata não implica em
revisão dos preços dos contratos decorrentes de respectiva
licitação, a qual dependerá de requerimento formal do
CONTRATADO e de comprovação do impacto que gerou o
eventual desequilíbrio econômico-financeiro.
8.8. Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se
apresentem superiores aos de mercado.
8.9. A revisão do preço somente será deferida após cumprir todos
os requisitos previstos no Item 18 das Disposições Gerais deste
edital, e terá validade a partir da data de publicação da deliberação
no Diário Oficial do Município.
9. Cláusula Nona - Fiscalização do Contrato e Recebimento do
Objeto
9.1. Competirá ao Órgão Solicitante do Registro de Preços
proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da

fiscalização do PROMITENTE CONTRATANTE não eximirá à
PROMITENTE CONTRATADA de total responsabilidade na
execução do contrato
9.1.1. Competirá ao CONTRATANTE do Registro de Preços,
através da Unidade Requisitante e do Órgão Gerenciador
a) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução
do contrato, determinando as providências necessárias à correção
das falhas ou defeitos observados
b) Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de
controle, acompanhamento e avaliação financeira de contratos e
convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam
acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual
c) Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a
regularidade da execução do contrato
d) Promover, com a presença da CONTRATADA, a verificação da
execução já realizada, emitindo a competente habilitação para o
recebimento de pagamentos
e) Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle,
acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios
f) Fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações
trabalhistas e previdenciárias
g) Ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de
empregados da CONTRATADA, cuja permanência seja
inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação
fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da CONTRATADA,
quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias,
bem como qualquer outra que tal fato imponha
h) Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de
documentos relacionados com a execução do contrato.
9.2. Nos casos de aquisição de equipamentos ou prestação de
serviços de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo
circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.
9.3. O contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer
proposição de fornecimento/prestação de serviço em desacordo
com as especificações do objeto da licitação.
9.4. A CONTRATADA se comprometerá a atender com presteza
às reclamações sobre a qualidade e pontualidade do fornecimento,
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providenciando sua imediata correção, sem ônus para o Município
de Vitória da Conquista.
9.5. Em caso de divergência entre a Nota de Empenho e a Nota
Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues, o
Fornecedor/Prestador será notificado para retirá-los imediatamente
providenciando eventuais retificações que prezem pela perfeita
execução do objeto licitado
10. Cláusula Décima - Das Penalidades
10.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando
a) Descumprir as condições da respectiva Ata de Registro de
Preços com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s).
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento
equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável
c) Não retirar a respectiva Ata de Registro de Preços com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s)
ou documento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável
d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este
se tornar superior àqueles praticados no mercado
10.2. A inexecução contratual, da Ata de Registro de Preços com
efeito de Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de
Serviço(s), inclusive por atraso injustificado, sujeitará a
CONTRATADA à multa de mora, que será graduada de acordo
com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites
máximos
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do
adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-
se a efetuar o reforço da caução, conforme o caso, dentro de 10
(dez) dias contados da data de sua convocação
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não
realizado
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia subsequente
ao trigésimo
10.2.1. A multa a que se refere este item não impede que a
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as

demais sanções previstas na legislação vigente.
10.2.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo,
será descontada da garantia do contratado faltoso.
10.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além
da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença,
que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada administrativa e
judicialmente.
10.2.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se
reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à
CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta.
10.2.5. As multas previstas neste item não têm caráter
compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas
11. Cláusula Décima Primeira - Da Rescisão
11.1. Os preços registrados poderão ser suspensos
temporariamente ou cancelados pela Administração, nas seguintes
hipóteses.
a) Quando se tornarem superiores aos praticados no mercado
b) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado.
11.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado do
fornecedor ou prestador de serviços, nas hipóteses previstas nesta
cláusula será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos
autos que deram origem ao Registro de Preços.
11.3. Antes da suspensão ou cancelamento, a Administração
poderá proceder à negociação com o fornecedor ou prestador de
serviços, visando à revisão para a redução do preço registrado a
fim de compatibilizá-lo com os praticados no mercado.
11.3.1. No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do
fornecedor ou prestador de serviço, a comunicação será feita
mediante publicação no link abaixo citado, considerando
cancelado o preço registrado a partir da data da publicação;
http://www.vitoriadaconquista.ba.gov.br/dom
11.4. A CONTRATADA poderá solicitar o cancelamento do preço
registrado, mediante justificativa escrita, por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração, que
comprove a impossibilidade temporária ou definitiva de cumprir as
exigências deste instrumento convocatório
12. Cláusula Décima Segunda – Vinculação ao Edital de
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Licitação
12.1. Integra a presente Ata de Registro de Preços com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s),
como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo do
presente documento, bem como, do respectivo Edital e seus
anexos
13. Cláusula Décima Terceira - Foro
As partes elegem o Foro da Cidade de Vitória da Conquista,
Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente compromisso outrora firmado.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente
Registro de preço com Compromisso Fornecimento/Prestação de
Serviço(s) em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das
testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme

Vitória da Conquista - BA, 01 de março de 2016
______________________________________

MÁRCIA VIVIANE DE ARAÚJO SAMPAIO
______________________________________

MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS LTDA

Testemunhas:
______________________________
_______________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/ 2016 SMS 2ª
PUBLICAÇÃO

ANEXO VII - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com
efeito de TERMO DE COMPROMISSO DE
FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Modalidade
de Licitação:

Número:
116/2015-

Pregão
Eletrônico

(SRP)

SMS

Ata de Registro de Preços nº 048/ 2016 SMS
Processo Administrativo nº 251.462/2015
Pregão Eletrônico (SRP) nº 116/2015-SMS
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde/SMS

Aos Três dias do mês de fevereiro do ano de 2016, na cidade de
Vitória da Conquista, Estado da Bahia,o MUNICÍPIO DE VITÓRIA
DA CONQUISTA – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
à Praça Joaquim Correia nº 55, Centro – CEP 45.000-907, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº 14.239.578/0001-00, neste ato devidamente
representado pela Ilma. Sra. Secretária Municipal de Saúde,
MÁRCIA VIVIANE DE ARAÚJO SAMPAIO , brasileira, casada,
enfermeira e advogada, residente à Rua Paulo Filadelfo, 03,
Morada da Primavera, Vitória da Conquista – BA, CEP 45.050-
020, RG nº 06698806-39 - SSP-BA, CPF nº 884.447.595-20 ,
doravante denominada PROMITEN T E e a empresa MCX
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME sediada à Av.
Brasil, 6032, Sala 105, Zona 05, CEP 87.015-280, Maringá - PR,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.068.781/0001-35, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr(ª)
Luiz Afonso Bessani, brasileiro(a), solteiro, empresário, residente
e domiciliado(a) à Rua Ivaí, 722, Lote 09B, Apto. 103, Jardim Novo
Horizonte, CEP 87.005-270, Maringá - PR, portador(a) do RG
9.704.460-0 SSP-PR e CPF nº 073.181.479-78, acordam proceder
e obriga-se ao quanto segue relativo ao REGISTRO DE PREÇOS
PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE PESSOAS JURÍDICAS
OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS
PERMANENTES PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO
DO CONVÊNIO 222/2003 PARA ATENDER AO HOSPITAL
ESAÚ MATOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE- SMS,  nos
termos do Decreto Municipal nº. 13.558/2010 e do Edital do
Pregão Eletrônico SRP nº 116/2015-SMS em epígrafe, parte
integrante do presente instrumento independente de transcrição,
nas condições abaixo:
1. Cláusula Primeira – Objeto
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1.1. O Objeto desta Ata-Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) é o Registro dos Preços
ofertados pelo PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR DE
SERVIÇOS para todos os itens que seguem mencionados abaixo,
que foram devidamente quantificados e especificados na proposta
apresentada em 17/12/2015 originária da licitação Pregão
Eletrônico SRP nº 116/2015-SMS , e conforme ANEXO deste
Edital que consiste no resumo final da licitação confirmado na
respectiva ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Lote
Nº.

Item
n.º

Aquisi
ção ou
Contra
tação

de
(descri
ção):

Q.
LICITA

DA
U.F.

Q.
Solicit

ada

Valor
Unitári

o 
R$

Valor
Total 

R$

CAPEL
A DE
FLUXO
LAMIN
AR
HORIZ
ONTAL
Especi
ficaçõe
s
Técnic
as:
fluxo
de ar
horizon
tal
(qualid
ade
100,
capaci
dade
de
retenç

ão
99,99
% de
partícu
las 0,3
ou
superio
r,
100%
exaust
ão),
compo
sto de
capa
de aço
pintada
com
ilumina
ção
interna
,
tomada
s
au)dlia
res
para
220v,
portas
frontai
s e
manute
nção
da
instala
ção
eléirica
.
Equipa
da
com
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4.1

filtros
absolut
os
HEPA,
ou
equival
ente,
testado
s na
Mbrica
com
contad
or de
partícu
las,
ventila
dor
com
pressã
o total
mínima
de
500
Pa,
regulad
or de
vazão,
sem
energia
extern
a, com
tolerân
cia de
+ -
5%.
Acess
órios
opcion
ais,
lâmpad

1 UND 16.040,
00

R$
16.040,

00

a
germici
da
TUV
15
30w,
ou
equival
ente,
vidros
laterais
.
Dados
Técnic
os
referen
ciais:
vazão
1.350m
3/h/1ar
gura
da
cabina
1,440m
m/attur
a da
cabina
2.500
mm/pr
ofundid
ade da
cabina(
MAIS
DESC
RIÇÕE
S
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ORME
EDITA
L)
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4

MARC
A:
IDEOX
IMA

CAPEL
A DE
FLUXO
LAMIN
AR
VERTI
CAL
Especi
ficaçõe
s
Técnic
as:
fluxo
de ar
vertical
(qualid
ade
100,
capaci
dade
de
retenç
ão
99,99
% de
partícu
las 0,3
ou
superio
r,
100%
exaust
ão),
compo
sto de

capa
de aço
pintada
com
ilumina
ção
interna
,
tomada
s
auxiliar
es
para
220v,
portas
frontai
s e
manute
nção
da
instala
ção
elétrica
.
Equipa
da
com
filfros
absolut
os
HEPA,
ou
equival
ente,
testado
s na
fábrica
com
contad
or de
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4.2 partícu
las,
ventila
dor
com
pressã
o total
mínima
de 500
Pa,
regulad
or de
vazão,
sem
energia
extern
a, com
tolerân
cia de
+ - 5%.
Acess
órios
opcion
ais,
lâmpad
a
gemiici
da
TUV
15
W<N,
vidros
laterais
.
Dados
Técnic
os
referen
ciais:
vazão

1 UND 14.000,
00

R$
14.000,

00

1.350m
3/h/lar
gura
da
cabina
1.440m
m/altur
a da
cabina
2.500
mm/pr
ofljndid
ade da
cabina
780mm
/
pressã
o total
mínima
500Pa/
nível
de
ruído
má)dm
o 67
db (a) (
MAIS
DESC
RIÇÕE
S
CONF
ORME
EDITA
L).
MARC
A:
IDEOX
IMA

Valor Total do Lote R$ 30.040,00
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Valor Total da Planilha =====> 30.040,
001.2. Os preços do PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR

DE SERVIÇOS, relacionados aos moldes do Anexo VI deste
Edital, ficam registrados para fins de cumprimento deste
instrumento e dos Contratos que venham a ser firmados entre o
PROMITENTE CONTRATADO e o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, através da Secretaria Municipal de Saúde
1.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração
Pública Municipal a firmar as contratações que deles poderão
advir, ficando facultado a utilização de outras licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade
de condições
1.4. Fica o PROMITENTE CONTRATADA obrigado a aceitar,
quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e
dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou
supressões que se fizer nas compras, de até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões
resultantes de acordo celebrado entre as partes, na forma dos §§
1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/93
1.5. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a
associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência,
total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou
incorporação da contratada, não se responsabilizando o
CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela
com terceiros
1.6. Durante o prazo de validade, as propostas selecionadas no
registro de preços ficarão à disposição da ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, para que efetue as contratações nas oportunidades e
quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido
2. Cláusula Segunda – Dotação Orçamentária
2.1. As despesas decorrentes da execução da presente licitação
correrão pelos Projetos/Atividades e Elementos de Despesa
referenciados em edital ou àqueles informados pela unidade
requisitante da licitação à época da contratação, devidamente
ajustados nas dotações do exercício subsequente
3. Cláusula Terceira – Preço e Condições de Pagamento
3.1. O valor da presente Ata-Termo de Compromisso é o valor
ofertado pelo PROMITENTE CONTRATADO para o(s) lote(s)  04
resultantes do resultado da licitação e constante(s) da proposta

apresentada no Pregão Eletrônico SRP nº. 116/2015-SMS , que
faz parte integrante deste instrumento, independentemente de
transcrição, perfazendo o valor total estimado de R$ 30.040,00
(TRINTA MIL E QUARENTA REAIS ), fixos, inclusos todos os
custo e despesas decorrentes de transporte CIF/Vitória da
Conquista, seguros, tributos, contribuições fiscais e parafiscais,
emolumentos e todos os custos de qualquer natureza necessários
à perfeita execução do objeto licitado.
3.2. O pagamento será realizado pela Administração Municipal em
até 30 dias após o recebimento e emissão da Nota Fiscal, através
de crédito em conta corrente junto ao banco e agência bancária
informados pela CONTRATADA em sua respectiva proposta de
preços, após o recebimento definitivo dos materiais e ou serviços
atestados pela Unidade Requisitante da licitação, que procederá
conferência dos serviços, materiais e quantidades recebidas com
respectiva Nota Fiscal, nos termos da legislação vigente
3.3. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo
servidor competente, da Nota Fiscal, que deverá vir acompanhada
do DANFE e/ou RANFS, apresentadas pela CONTRATADA.
3.3.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade
da Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA e do regular
cumprimento das obrigações assumidas;
3.3.2. O DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
será exigido, sempre que a nota fiscal for eletrônica;
3.3.3. O Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço - RANFS -
será exigido, nos casos de prestadores de serviço sediados fora
do Município de Vitória da Conquista, cuja nota fiscal não seja
emitido por este Ente, mas que executarem o serviço neste
Município, conforme arts. 32, 33 e 34 do Decreto Municipal n.º
15.454, de 18 de outubro de 2013.
3.4. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo
servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura juntamente com a Nota
Eletrônica apresentada pela CONTRATADA.
3.5. Em Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que
a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para
tanto, o valor devido poderá ser acrescido de encargos moratórios
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite
prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa
de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:
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EM = I x N x VPEM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor
originariamente devido
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

I =
(6 / 100)
365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento
e a data do efetivo pagamento.
VP = Valor da Parcela em atraso
3.4. Na ocorrência de necessidade de providências
complementares por parte da contratada o decurso do prazo de
pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir
da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será
devida atualização financeira
3.5. Na ocorrência de necessidade de providências
complementares por parte da contratada o decurso do prazo de
pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir
da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será
devida atualização financeira
3.6. O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá
ser apresentado pelo PROMITENTE CONTRATADO, através de
Nota Fiscal, no mínimo de duas vias, com os requisitos da lei
vigente, dentro dos prazos estabelecidos na sua proposta, após
assinatura do contrato ou outros instrumentos hábeis, nas formas
previstas na legislação vigente
3.7. A entrega do material, por parte do PROMITENTE
CONTRATADO contratado, para a Unidade Requisitante
mencionada no Item 2 Parte A do Preâmbulo  deste edital, NÃO
PODERÁ ESTAR VINCULADA A DÉBITOS DE OUTRAS
UNIDADES, porventura existentes, sob pena de sanções previstas
em lei
3.8. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, salvo quando,
por algum fato ou motivo superveniente, as obrigações para uma
das partes tornarem-se extremamente onerosas, constatando-se
deste modo, uma quebra do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, devendo ser cumprido entre as partes todos os requisitos
e procedimentos determinados pelo Edital de Licitação e seus
anexos.
3.9. Os pagamentos poderão ser sustados pelo CONTRATANTE

nos seguintes casos:
3.9.1. Não cumprimento das obrigações assumidas que possam
de qualquer forma prejudicar o CONTRATANTE.
4. Cláusula Quarta – Validade
4.1. Esta Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) terá validade de 12 (doze)
meses, a contar da data de assinatura, conforme Inciso III § 3º do
art. 15 da Lei nº 8.666/93, podendo, a critério da Administração
Pública Municipal, serem celebrados tantos contratos quantos
necessários, para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde,
unidade requisitante do presente processo licitatório
5. Cláusula Quinta – Obrigações do Promitente Fornecedor
5.1. Cumprir a presente Ata com efeito de Termo de Compromisso
de Fornecimento/Prestação de Serviço(s) conforme disposições
nele constantes, sem prejuízo da cobrança da multa
correspondente ao período total do atraso, respeitado o disposto
na cláusula quarta, bem como na legislação vigente
5.2. Cumprir, integralmente todas as cláusulas constantes dos
contratos por ventura firmados, sob pena de cancelamento da
presente Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s)
5.3. Entregar o material ou prestar o serviço no endereço
mencionado no Item 1.4 Parte B - das Disposições Específicas
do Certame deste edital ou no local previamente definido, em
até 15 (quinze) dias do recebimento da(s) Ordem(s) de
Compra(s)/Serviço(s)- (Pedido(s) emitida pelo órgão da
Administração Pública responsável pelo gerenciamento da Ata de
Registro de Preços (Coordenação de Apoio Técnico
Administrativo), nos termos do § 2º do Decreto Municipal nº
13.558/2010
5.4. Manter durante todo o prazo de validade do Registro de
Preços todas as condições de habilitação exigidas na licitação em
referência, como condição para celebração do contrato ou
instrumento equivalente
5.5. Apresentar-se junto à Administração Municipal quando
convocado, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados
da data do recebimento da convocação, durante o período de
vigência desta Ata de Registro de Preços, para assinatura do
contrato de fornecimento, nos termos e cláusulas previstas neste
edital
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5.6. Corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas,
os materiais ou serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou
desconformidades no total ou em parte com o objeto desta
licitação
5.7. Acompanhar a confecção da Ata com efeito de Termo de
Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviços e do
Contrato de Fornecimento/Prestação de Serviços ou
documento equivalente, com vistas a realizar a retirada de tais
documentos junto à Administração Municipal para assinatura
e devolução junto ao Órgão Gerenciador (Coordenação de
Apoio Técnico Administrativo), situado no endereço
mencionado, conforme segue
Coordenação de Apoio Técnico Administrativo – Rua Coronel
Gugé, nº 211, Centro, CEP 45.000-510 – Vitória da Conquista,
BA. Fone/fax: (77) 3429 7410 / 3429 7412; e-mail:
licitacao.saudevc@gmail.com
6. Cláusula Sexta – Da Contratação
6.1. O fornecedor/prestador poderá ser convocado a qualquer
momento, durante o período de vigência deste Registro de Preços,
para assinatura do contrato, que deverá fazê-lo no prazo máximo
de até 05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento da
convocação via comunicação expressa
6.2. O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, ESTADO DA
BAHIA, observados os critérios e condições estabelecidas neste
edital, poderá contratar, concomitantemente, com dois ou mais
fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se
a capacidade de fornecimento do bem ou serviço do licitante e
obedecida à ordem de classificação das respectivas propostas
6.3. Na hipótese de o fornecedor convocado não assinar o
Contrato ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da data do recebimento da convocação, a
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá chamar os demais
licitantes que tenham os seus preços registrados, obedecendo à
ordem de classificação, propondo a contratação do fornecimento
dos materiais ou dos serviços registrados, pelos preços
apresentado pelo primeiro colocado
6.4. Na hipótese de os demais licitantes não aceitarem a
contratação pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, a
Administração poderá realizar nova licitação, perdendo o
participante desta Ata de Registro, a critério da administração, o

direito de preferência
6.5. A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente
deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou
mandatário com poderes expressos
6.6. Os contratos decorrentes deste Registro de Preços terão sua
vigência conforme as disposições contidas no Edital e nos
respectivos contratos, obedecido ao disposto no art. 57 da Lei no

8.666/93
6.7. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais registradas, acréscimos que se fizerem no objeto, de
até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada
lote/produto registrado
7. Cláusula Sétima – Forma de Fornecimento, Entrega e
Recebimento dos Materiais
7.1. O compromisso de fornecimento/prestação de serviço(s)
estará perfeitamente caracterizado mediante a emissão da Nota
de Empenho da unidade gestora da despesa, com posterior
encaminhamento da(s) Ordem(s) de Compra(s)/Serviço(s)
(Pedido(s)) aos respectivos PROMITENTES
FORNECEDORES/PRESTADORES de cada lote licitado
7.2. Os produtos deverão conter em suas embalagens e unidades
de acondicionamento o número do lote e validade, quando
necessária
7.3. Os produtos nacionais ou importados deverão ser entregues
contendo rótulos com todas as informações sobre os mesmos em
língua portuguesa, nos termos do art. 31 do Código de Defesa do
Consumidor
7.4. A Nota Fiscal preferencialmente deverá conter o(s) lote(s) de
fabricação de cada produto a ser entregue
7.5. Os produtos/serviços serão recebidos pela(s) respectiva(s)
unidade(s) requisitante(s) da licitação, descrita(s) no Item 2 Parte
A do Preâmbulo deste edital, que procederá a verificação da
conformidade do material com a(s) especificação(ões), no
prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados do seu recebimento.
Transcorrido tal prazo sem que a Unidade requisitante, através do
órgão responsável, aponte quaisquer desvios, falhas, vícios,
defeitos ou desconformidades no que se refere aos produtos
entregues, será declarado o recebimento definitivo do(s)
produto(s)/serviço(s)
7.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a
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responsabilidade do PROMITENTE CONTRATADO pela perfeita
execução deste documento de compromisso de fornecimento,
quanto à qualidade, correção e segurança do objeto contratado
7.7. Correrá por conta do CONTRATADO (A), toda e qualquer
despesa com ensaios, testes, laudos e demais provas exigidas por
normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do objeto deste
instrumento, sempre que necessário
7.8. O detentor do Registro de Preços é obrigado a corrigir,
remover ou substituir, totalmente às suas expensas, os materiais
em que se verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no
total ou em parte com o objeto desta licitação
8. Cláusula Oitava – Reajustamento e Revisão
8.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações,
obedecidas às disposições previstas na legislação vigente, em
especial, art. 12 do Decreto Municipal nº 13.558/2010 e
disposições previstas no respectivo edital
8.2. A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada,
em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado
8.3. Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-
se superior ao praticado no mercado o órgão gerenciador deverá
a) convocar o fornecedor/prestador visando à negociação para a
redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado
b) convocar os demais fornecedores/prestadores visando igual
oportunidade de negociação
8.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor/prestador, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a
Administração Municipal, através do Órgão Gerenciador, poderá
a) liberar o fornecedor/prestador do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidade, se confirmado a veracidade dos motivos
e comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação
ocorrer antes do pedido de fornecimento/prestação de serviço
b) convocar os demais fornecedores/prestadores visando igual
oportunidade de negociação
8.5. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador
deverá proceder à suspensão do item da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa
8.6. Os preços registrados poderão ser revistos nos termos e

prazo fixado pelo órgão da Administração Publica responsável pela
condução do conjunto de procedimentos do certame para registro
de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele
decorrente, nos termos do inciso III, art. 2º do Decreto Municipal nº
13.558/2010
8.7. A revisão de preços registrados em Ata não implica em
revisão dos preços dos contratos decorrentes de respectiva
licitação, a qual dependerá de requerimento formal do
CONTRATADO e de comprovação do impacto que gerou o
eventual desequilíbrio econômico-financeiro
8.8. Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se
apresentem superiores aos de mercado
8.9. A revisão do preço somente será deferida após cumprir todos
os requisitos previstos no Item 18 das Disposições Gerais deste
edital, e terá validade a partir da data de publicação da deliberação
no Diário Oficial do Município
9. Cláusula Nona - Fiscalização do Contrato e Recebimento do
Objeto
9.1. Competirá ao Órgão Solicitante do Registro de Preços
proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da
fiscalização do CONTRATANTE não eximirá à CONTRATADA de
total responsabilidade na execução do contrato
9.1.1. Competirá ao CONTRATANTE do Registro de Preços,
através da Unidade Requisitante e do Órgão Gerenciador
a) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução
do contrato, determinando as providências necessárias à correção
das falhas ou defeitos observados
b) Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de
controle, acompanhamento e avaliação financeira de contratos e
convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam
acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual
c) Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a
regularidade da execução do contrato
d) Promover, com a presença da CONTRATADA, a verificação da
execução já realizada, emitindo a competente habilitação para o
recebimento de pagamentos
e) Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle,
acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios
f) Fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a
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execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações
trabalhistas e previdenciárias
g) Ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de
empregados da CONTRATADA, cuja permanência seja
inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação
fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da CONTRATADA,
quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias,
bem como qualquer outra que tal fato imponha
h) Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de
documentos relacionados com a execução do contrato
9.2. Nos casos de aquisição de equipamentos ou prestação de
serviços de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo
circunstanciado e, nos demais, mediante recibo
9.3. O contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer
proposição de fornecimento/prestação de serviço em desacordo
com as especificações do objeto da licitação
9.4. O fornecedor/prestador se comprometerá a atender com
presteza às reclamações sobre a qualidade e pontualidade do
fornecimento, providenciando sua imediata correção, sem ônus
para o Município de Vitória da Conquista
9.5. Em caso de divergência entre a Nota de Empenho e a Nota
Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues, o
Fornecedor/Prestador será notificado para retirá-los imediatamente
providenciando eventuais retificações que prezem pela perfeita
execução do objeto licitado
10. Cláusula Décima - Das Penalidades
10.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando
a) Descumprir as condições da respectiva Ata de Registro de
Preços com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s).
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento
equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável
c) Não retirar a respectiva Ata de Registro de Preços com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s)
ou documento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável
d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este

se tornar superior àqueles praticados no mercado
10.2. A inexecução contratual, da Ata de Registro de Preços com
efeito de Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de
Serviço(s), inclusive por atraso injustificado, sujeitará o
CONTRATADO à multa de mora, que será graduada de acordo
com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites
máximos
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do
adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-
se a efetuar o reforço da caução, conforme o caso, dentro de 10
(dez) dias contados da data de sua convocação
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não
realizado
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia subsequente
ao trigésimo
10.2.1. A multa a que se refere este item não impede que a
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as
demais sanções previstas na legislação vigente
10.2.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo,
será descontada da garantia do contratado faltoso
10.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além
da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença,
que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada administrativa e
judicialmente
10.2.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se
reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à
CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta
10.2.5. As multas previstas neste item não têm caráter
compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas
11. Cláusula Décima Primeira - Da Rescisão
11.1. Os preços registrados poderão ser suspensos
temporariamente ou cancelados pela Administração, nas seguintes
hipóteses
a) Quando se tornarem superiores aos praticados no mercado
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b) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado
11.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado do
fornecedor ou prestador de serviços, nas hipóteses previstas nesta
cláusula será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos
autos que deram origem ao Registro de Preços
11.3. Antes da suspensão ou cancelamento, a Administração
poderá proceder à negociação com o fornecedor ou prestador de
serviços, visando à revisão para a redução do preço registrado a
fim de compatibilizá-lo com os praticados no mercado
11.3.1. No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do
fornecedor ou prestador de serviço, a comunicação será feita
mediante publicação no link abaixo citado, considerando
cancelado o preço registrado a partir da data da publicação;

http://www.diariosoficiais.org.br/ba/vitoriadaconquista
11.4. O fornecedor/prestador poderá solicitar o cancelamento do
preço registrado, mediante justificativa escrita, por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração, que
comprove a impossibilidade temporária ou definitiva de cumprir as
exigências deste instrumento convocatório.
12. Cláusula Décima Segunda – Vinculação ao Edital de
Licitação
12.1. Integra a presente Ata de Registro de Preços com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s),
como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo do
presente documento, bem como, do respectivo Edital e seus
anexos
13. Cláusula Décima Terceira - Foro
As partes elegem o Foro da Cidade de Vitória da Conquista,
Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente compromisso outrora firmado
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente
Registro de preço com Compromisso Fornecimento/Prestação de
Serviço(s) em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença
das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado
conforme

Vitória da Conquista - BA, 04 de março de 2016
______________________________________

__D812A42184__

MÁRCIA VIVIANE DE ARAÚJO SAMPAIO
______________________________________

MCX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Testemunhas:
______________________________
______________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052 / 2016SMS 2ª
PUBLICAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE

SERVIÇO(S)

Modalidade
de Licitação:
Pregão
Eletrônico
(SRP)

Número:
127/2015
SMS

Ata de Registro de Preços nº 052 / 2016 SMS
Processo Administrativo nº 246.613/2015
Pregão Eletrônico (SRP) nº 127/2015-SMS
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde/SMS

Aos três dias do mês de fevereiro do ano de 2016, na cidade de
Vitória da Conquista, Estado da Bahia,o MUNICÍPIO DE VITÓRIA
DA CONQUISTA – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
à Praça Joaquim Correia nº 55, Centro – CEP 45.000-907, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº 14.239.578/0001-00, neste ato devidamente
representado pela Ilma. Sra. Secretária Municipal de Saúde,
MÁRCIA VIVIANE DE ARAÚJO SAMPAIO, brasileira, casada,
enfermeira e advogada, residente a Rua Paulo Filadelfo, 03,
Morada da Primavera, Vitória da Conquista – BA, CEP 45.050-
020, RG nº 06698806-39 - SSP-BA, CPF nº 884.447.595-20 ,
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doravante denominada PROMITENTE CONTRATANTE e a
empresa JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA  sediada à Rua
Amparo, 220, Alto Barroca, CEP 30.431-008, Belo Horizonte - MG ,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.185.747/0001-27 , Inscrição
Estadual nº Isento, doravante denominada PROMITENTE
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr(ª) Júlio Cesar
Ferreira da Silva, brasileiro(a), empresário, residente e
domiciliado(a) à Rua Amparo, 220, Alto da Borroca, CEP 30.431-
008, Belo Horizonte – MG, portador(a) do RG nº 12456287-
SSP/MG. e CPF nº 014.786.736-30, acordam proceder e obriga-se
ao quanto segue relativo o REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S)
ESPECIALIZADA(S) OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS,
COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO,
PROGRAMAÇÃO, MONTAGEM DE ROTEIROS, COTAÇÃO,
RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO OU ALTERAÇÃO,
CANCELAMENTO E REEMBOLSO, COM A ENTREGA DE
BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES E ÁERAS, PARA
ATENDER AS DEMANDAS DOS DIVERSOS SETORES, JUNTO
À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS,  nos termos do
Decreto Municipal nº. 13.558/2010 e do Edital do Pregão
Eletrônico SRP nº 127/2015-SMS em epígrafe, parte integrante
do presente instrumento independente de transcrição, nas
condições abaixo:
1. Cláusula Primeira – Objeto
1.1. O Objeto desta Ata-Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) é o Registro dos Preços
ofertados pelo PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR DE
SERVIÇOS para todos os itens que seguem mencionados abaixo,
que foram devidamente quantificados e especificados na proposta
apresentada em 07/01/2016, originária da licitação Pregão
Eletrônico SRP nº 127/2015-SMS , e conforme ANEXO deste
Edital que consiste no resumo final da licitação confirmado na
respectiva ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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Valor Total do Lote R$ 82.963,15
Valor Total da Planilha R$82.963,15

1.2. Os preços do PROMITENTE CONTRATADOS, relacionados
aos moldes do Anexo VI deste Edital, ficam registrados para fins
de cumprimento deste instrumento e dos Contratos que venham a
ser firmados entre o PROMITENTE e o MUNICÍPIO DE VITÓRIA
DA CONQUISTA, através da Secretaria Municipal de Saúde
1.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração
Pública Municipal a firmar as contratações que deles poderão
advir, ficando facultado a utilização de outras licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade
de condições
1.4. Fica o PROMITENTE CONTRATADOS obrigado a aceitar,
quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e
dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou
supressões que se fizer nas compras, de até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões
resultantes de acordo celebrado entre as partes, na forma dos §§
1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/93
1.5. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a
associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência,
total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou
incorporação da contratada, não se responsabilizando o
PROMITENTE CONTRATANTE por nenhum compromisso
assumido por aquela com terceiros.
1.6. Durante o prazo de validade, as propostas selecionadas no
registro de preços ficarão à disposição da ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, para que efetue as contratações nas oportunidades e
quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido.
2. Cláusula Segunda – Dotação Orçamentária
2.1. As despesas decorrentes da execução da presente licitação
correrão pelos Projetos/Atividades e Elementos de Despesa
referenciados em edital ou àqueles informados pela unidade
requisitante da licitação à época da contratação, devidamente
ajustados nas dotações do exercício subsequente
3. Cláusula Terceira – Preço e Condições de Pagamento
3.1. O valor da presente Ata-Termo de Compromisso é o valor
ofertado pelo PROMITENTE CONTRATADO para o(s) lote(s) 01
resultantes do resultado da licitação e constante(s) da proposta

apresentada no Pregão Eletrônico SRP nº. 127/2016-SMS , que
faz parte integrante deste instrumento, independentemente de
transcrição, perfazendo o valor total estimado de R$ 82.963,15
(OITENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS E
QUINZE CENTAVOS), fixos, inclusos todos os custo e despesas
decorrentes de transporte CIF/Vitória da Conquista, seguros,
tributos, contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos e todos
os custos de qualquer natureza necessários à perfeita execução
do objeto licitado.
3.2. O pagamento será realizado pela Administração Municipal em
até 30 dias após o recebimento e emissão da Nota Fiscal, através
de crédito em conta corrente junto ao banco e agência bancária
informados pela CONTRATADA em sua respectiva proposta de
preços, após o recebimento definitivo dos materiais e ou serviços
atestados pela Unidade Requisitante da licitação, que procederá
conferência dos serviços, materiais e quantidades recebidas com
respectiva Nota Fiscal, nos termos da legislação vigente
3.3. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto,
o valor devido poderá ser acrescido de encargos moratórios
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite
prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa
de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:
3.4 Os pagamentos poderão ser sustados pelo CONTRATANTE
nos seguintes casos:
EM = I x N
x VP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor
originariamente devido
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

I =

(6 /
100
)
365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento
e a data do efetivo pagamento.
VP = Valor da Parcela em atraso
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3.5 Na ocorrência de necessidade de providências
complementares por parte da contratada o decurso do prazo de
pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir
da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será
devida atualização financeira
3.6 O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá ser
apresentado pela CONTRATADA, através de Nota Fiscal, no
mínimo de duas vias, com os requisitos da lei vigente, dentro dos
prazos estabelecidos na sua proposta, após assinatura do contrato
ou outros instrumentos hábeis, nas formas previstas na legislação
vigente
3.7 A entrega do material, por parte da CONTRATADA, para a
Unidade Requisitante mencionada no Item 2 Parte A do
Preâmbulo deste edital, NÃO PODERÁ ESTAR VINCULADA A
DÉBITOS DE OUTRAS UNIDADES, porventura existentes, sob
pena de sanções previstas em lei
3.8 O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá ser
apresentado pelo PROMITENTE CONTRATADO, através de Nota
Fiscal, no mínimo de duas vias, com os requisitos da lei vigente,
dentro dos prazos estabelecidos na sua proposta, após assinatura
do contrato ou outros instrumentos hábeis, nas formas previstas
na legislação vigente.
3.9 Os pagamentos poderão ser sustados pelo CONTRATANTE
nos seguintes casos:
3.9.1 Não cumprimento das obrigações assumidas e que possam,
de qualquer forma, prejudicar o CONTRATANTE;
3.9.2 A entrega do material, por parte da CONTRATADA, para a
Unidade Requisitante mencionada no Item 2 Parte A do
Preâmbulo deste edital, NÃO PODERÁ ESTAR VINCULADA A
DÉBITOS DE OUTRAS UNIDADES, porventura existentes, sob
pena de sanções previstas em lei
4. Cláusula Quarta – Validade
4.1. Esta Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) terá validade de 12 (doze)
meses, a contar da data de assinatura, conforme Inciso III § 3º do
art. 15 da Lei nº 8.666/93, podendo, a critério da Administração
Pública Municipal, serem celebrados tantos contratos quantos
necessários, para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde,
unidade requisitante do presente processo licitatório.
5. Cláusula Quinta – Obrigações do Promitente Fornecedor

5.1. Cumprir a presente Ata com efeito de Termo de Compromisso
de Fornecimento/Prestação de Serviço(s) conforme disposições
nele constantes, sem prejuízo da cobrança da multa
correspondente ao período total do atraso, respeitado o disposto
na cláusula quarta, bem como na legislação vigente
5.2. Cumprir, integralmente todas as cláusulas constantes dos
contratos por ventura firmados, sob pena de cancelamento da
presente Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s)
5.3. Entregar o material ou prestar o serviço no endereço
mencionado no Item 1.4 Parte B - das Disposições Específicas
do Certame deste edital ou no local previamente definido, em
até 24 (vinte e quatro) horas do recebimento da(s) Ordem(s) de
Compra(s)/Serviço(s)- (Pedido(s) emitida pelo órgão da
Administração Pública responsável pelo gerenciamento da Ata de
Registro de Preços (Coordenação de Apoio Técnico
Administrativo), nos termos do § 2º do Decreto Municipal nº
13.558/2010
5.4. Manter durante todo o prazo de validade do Registro de
Preços todas as condições de habilitação exigidas na licitação em
referência, como condição para celebração do contrato ou
instrumento equivalente.
5.5. Apresentar-se junto à Administração Municipal quando
convocado, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados
da data do recebimento da convocação, durante o período de
vigência desta Ata de Registro de Preços, para assinatura do
contrato de fornecimento, nos termos e cláusulas previstas neste
edital.
5.6. Corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas,
os materiais ou serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou
desconformidades no total ou em parte com o objeto desta
licitação
5.7. Acompanhar a confecção da Ata com efeito de Termo de
Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviços e do
Contrato de Fornecimento/Prestação de Serviços ou
documento equivalente, com vistas a realizar a retirada de tais
documentos junto à Administração Municipal para assinatura
e devolução junto ao Órgão Gerenciador (Coordenação de
Apoio Técnico Administrativo), situado no endereço
mencionado, conforme segue
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Coordenação de Apoio Técnico Administrativo – Rua Coronel
Gugé, nº 211, Centro, CEP 45.000-510 – Vitória da Conquista,
BA. Fone/fax: (77) 3429 7410 / 3429 7412; e-mail:
licitacao.saudevc@gmail.com
6. Cláusula Sexta – Da Contratação
6.1. O fornecedor/prestador poderá ser convocado a qualquer
momento, durante o período de vigência deste Registro de Preços,
para assinatura do contrato, que deverá fazê-lo no prazo máximo
de até 05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento da
convocação via comunicação expressa
6.2. O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, ESTADO DA
BAHIA, observados os critérios e condições estabelecidas neste
edital, poderá contratar, concomitantemente, com dois ou mais
fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se
a capacidade de fornecimento do bem ou serviço do licitante e
obedecida à ordem de classificação das respectivas propostas.
6.3. Na hipótese de o fornecedor convocado não assinar o
Contrato ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da data do recebimento da convocação, a
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá chamar os demais
licitantes que tenham os seus preços registrados, obedecendo à
ordem de classificação, propondo a contratação do fornecimento
dos materiais ou dos serviços registrados, pelos preços
apresentado pelo primeiro colocado.
6.4. Na hipótese de os demais licitantes não aceitarem a
contratação pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, a
Administração poderá realizar nova licitação, perdendo o
participante desta Ata de Registro, a critério da administração, o
direito de preferência.
6.5. A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente
deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou
mandatário com poderes expressos
6.6. Os contratos decorrentes deste Registro de Preços terão sua
vigência conforme as disposições contidas no Edital e nos
respectivos contratos, obedecido ao disposto no art. 57 da Lei no

8.666/93
6.7. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais registradas, acréscimos que se fizerem no objeto, de
até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada
lote/produto registrado.

7. Cláusula Sétima – Forma de Fornecimento, Entrega e
Recebimento dos Materiais
7.1. O compromisso de fornecimento/prestação de serviço(s)
estará perfeitamente caracterizado mediante a emissão da Nota
de Empenho da unidade gestora da despesa, com posterior
encaminhamento da(s) Ordem(s) de Compra(s)/Serviço(s)
(Pedido(s)) aos respectivos PROMITENTES CONTRATADOS de
cada lote licitado
7.2. Os produtos deverão conter em suas embalagens e unidades
de acondicionamento o número do lote e validade, quando
necessária
7.3. Os produtos nacionais ou importados deverão ser entregues
contendo rótulos com todas as informações sobre os mesmos em
língua portuguesa, nos termos do art. 31 do Código de Defesa do
Consumidor
7.4. A Nota Fiscal preferencialmente deverá conter o(s) lote(s) de
fabricação de cada produto a ser entregue
7.5. Os produtos/serviços serão recebidos pela(s) respectiva(s)
unidade(s) requisitante(s) da licitação, descrita(s) no Item 2 Parte
A do Preâmbulo deste edital, que procederá a verificação da
conformidade do material com a(s) especificação(ões), no
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do seu recebimento.
Transcorrido tal prazo sem que a Unidade requisitante, através do
órgão responsável, aponte quaisquer desvios, falhas, vícios,
defeitos ou desconformidades no que se refere aos produtos
entregues, será declarado o recebimento definitivo do(s)
produto(s)/serviço(s)
7.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a
responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita execução deste
documento de compromisso de fornecimento, quanto à qualidade,
correção e segurança do objeto contratado.
7.7. Correrá por conta do CONTRATADO (A), toda e qualquer
despesa com ensaios, testes, laudos e demais provas exigidas por
normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do objeto deste
instrumento, sempre que necessário.
7.8. O detentor do Registro de Preços é obrigado a corrigir,
remover ou substituir, totalmente às suas expensas, os materiais
em que se verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no
total ou em parte com o objeto desta licitação.
8. Cláusula Oitava – Reajustamento e Revisão
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8.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações,
obedecidas às disposições previstas na legislação vigente, em
especial, art. 12 do Decreto Municipal nº 13.558/2010 e
disposições previstas no respectivo edital.
8.2. A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada,
em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado.
8.3. Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-
se superior ao praticado no mercado o órgão gerenciador deverá.
a) convocar o promitente contratado visando à negociação para a
redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado
b) convocar os demais promitentes contratados visando igual
oportunidade de negociação
8.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor/prestador, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a
Administração Municipal, através do Órgão Gerenciador, poderá.
a) liberar o promitente contratado do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidade, se confirmado a veracidade dos motivos
e comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação
ocorrer antes do pedido de fornecimento/prestação de serviço
b) convocar os demais promitentes contratados visando igual
oportunidade de negociação
8.5. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador
deverá proceder à suspensão do item da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa
8.6. Os preços registrados poderão ser revistos nos termos e
prazo fixado pelo órgão da Administração Publica responsável pela
condução do conjunto de procedimentos do certame para registro
de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele
decorrente, nos termos do inciso III, art. 2º do Decreto Municipal nº
13.558/2010.
8.7. A revisão de preços registrados em Ata não implica em
revisão dos preços dos contratos decorrentes de respectiva
licitação, a qual dependerá de requerimento formal do
CONTRATADO e de comprovação do impacto que gerou o
eventual desequilíbrio econômico-financeiro.
8.8. Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se
apresentem superiores aos de mercado

8.9. A revisão do preço somente será deferida após cumprir todos
os requisitos previstos no Item 18 das Disposições Gerais deste
edital, e terá validade a partir da data de publicação da deliberação
no Diário Oficial do Município.
9. Cláusula Nona - Fiscalização do Contrato e Recebimento do
Objeto
9.1. Competirá ao Órgão Solicitante do Registro de Preços
proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da
fiscalização do CONTRATANTE não eximirá à CONTRATADA de
total responsabilidade na execução do contrato
9.1.1. Competirá ao CONTRATANTE do Registro de Preços,
através da Unidade Requisitante e do Órgão Gerenciador.
a) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução
do contrato, determinando as providências necessárias à correção
das falhas ou defeitos observados.
b) Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de
controle, acompanhamento e avaliação financeira de contratos e
convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam
acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual.
c) Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a
regularidade da execução do contrato.
d) Promover, com a presença da CONTRATADA, a verificação da
execução já realizada, emitindo a competente habilitação para o
recebimento de pagamentos.
e) Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle,
acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios.
f) Fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações
trabalhistas e previdenciárias.
g) Ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de
empregados da CONTRATADA, cuja permanência seja
inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação
fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da CONTRATADA,
quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias,
bem como qualquer outra que tal fato imponha.
h) Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de
documentos relacionados com a execução do contrato.
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9.2. Nos casos de aquisição de equipamentos ou prestação de
serviços de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo
circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.
9.3. O contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer
proposição de fornecimento/prestação de serviço em desacordo
com as especificações do objeto da licitação.
9.4. O fornecedor/prestador se comprometerá a atender com
presteza às reclamações sobre a qualidade e pontualidade do
fornecimento, providenciando sua imediata correção, sem ônus
para o Município de Vitória da Conquista.
9.5. Em caso de divergência entre a Nota de Empenho e a Nota
Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues, o
Fornecedor/Prestador será notificado para retirá-los imediatamente
providenciando eventuais retificações que prezem pela perfeita
execução do objeto licitado.
10. Cláusula Décima - Das Penalidades
10.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando
a) Descumprir as condições da respectiva Ata de Registro de
Preços com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s).
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento
equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável.
c) Não retirar a respectiva Ata de Registro de Preços com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s)
ou documento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável.
d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este
se tornar superior àqueles praticados no mercado.
10.2. A inexecução contratual, da Ata de Registro de Preços com
efeito de Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de
Serviço(s), inclusive por atraso injustificado, sujeitará o
CONTRATADO à multa de mora, que será graduada de acordo
com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites
máximos.
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do
adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-
se a efetuar o reforço da caução, conforme o caso, dentro de 10
(dez) dias contados da data de sua convocação.

b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não
realizado.
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia subsequente
ao trigésimo.
10.2.1. A multa a que se refere este item não impede que a
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as
demais sanções previstas na legislação vigente
10.2.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo,
será descontada da garantia do contratado faltoso.
10.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além
da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença,
que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada administrativa e
judicialmente.
10.2.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se
reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à
CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta.
10.2.5. As multas previstas neste item não têm caráter
compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas
11. Cláusula Décima Primeira - Da Rescisão
11.1. Os preços registrados poderão ser suspensos
temporariamente ou cancelados pela Administração, nas seguintes
hipóteses.
a) Quando se tornarem superiores aos praticados no mercado
b) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado.
11.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado do
fornecedor ou prestador de serviços, nas hipóteses previstas nesta
cláusula será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos
autos que deram origem ao Registro de Preços.
11.3. Antes da suspensão ou cancelamento, a Administração
poderá proceder à negociação com o fornecedor ou prestador de
serviços, visando à revisão para a redução do preço registrado a
fim de compatibilizá-lo com os praticados no mercado.
11.3.1. No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do
fornecedor ou prestador de serviço, a comunicação será feita
mediante publicação no link abaixo citado, considerando
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cancelado o preço registrado a partir da data da publicação;
http://www.diariosoficiais.org.br/ba/vitoriadaconquista
11.4. O fornecedor/prestador poderá solicitar o cancelamento do
preço registrado, mediante justificativa escrita, por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração, que
comprove a impossibilidade temporária ou definitiva de cumprir as
exigências deste instrumento convocatório.
12. Cláusula Décima Segunda – Vinculação ao Edital de
Licitação
12.1. Integra a presente Ata de Registro de Preços com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s),
como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo do
presente documento, bem como, do respectivo Edital e seus
anexos
13. Cláusula Décima Terceira - Foro
As partes elegem o Foro da Cidade de Vitória da Conquista,
Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente compromisso outrora firmado
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente
Registro de preço com Compromisso Fornecimento/Prestação de
Serviço(s) em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das
testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Vitória da Conquista - BA, 04 de MARÇO de 2016
______________________________________

MÁRCIA VIVIANE DE ARAÚJO SAMPAIO
______________________________________

JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA 

Testemunhas:
______________________________
_____________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167 / 2016 SMS 1ª
PUBLICAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE

SERVIÇO
Modalidade
de Licitação:

Pregão
Eletrônico

(SRP)

Número:
042/2016-

SMS

Ata de Registro de Preços nº 167 / 2016 SMS 1ª publicação
Processo Administrativo nº 248.282/2015
Pregão Eletrônico (SRP) nº 042/2016-SMS
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde/SMS

Aos 23 dias do mês de maio do ano de 2016, na cidade de Vitória
da Conquista, Estado da Bahia,o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA
CONQUISTA – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
à Praça Joaquim Correia nº 55, Centro – CEP 45.000-907, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº 14.239.578/0001-00, neste ato devidamente
representado pela Ilma. Sra. Secretária Municipal de Saúde,
KARINE BRITO MATOS SANTOS, brasileira, casada, enfermeira,
residente à a Rua N nº 605, Felícia Vitória da Conquista – BA,
CEP 45.055-585, RG nº 04166999-10 - SSP-BA, CPF nº
734244715-34, doravante denominada CONTRATANTE e a
empresa empresa MEDCITY PRODUNTOS MÉDICOS LTDA -
EPP sediada à Av. Manoel Dias da silva, 1783, Sala 101 e 102,
Pituba, CEP 41.830-000 – Salvador-BA, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 04.150.605/0001-10 , Inscrição Estadual nº 054414309,
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada
pelo(a) Sr(ª) Ricardo Barreto Prata, brasileiro(a), divorciado(a),
economista, residente e domiciliado(a) à Alameda Catânia, 306,
Apto. 1602, Pituba CEP 41.830-490, Salvador-Ba, portador(a) do
RG nº 1.082.449-97 SSP/BA e CPF nº 110.252.045-49, acordam
proceder e obriga-se ao quanto segue relativo ao REGISTRO DE
PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE PESSOAS
JURÍDICAS OBJETIVANDO O FORNECIMENTO FR MATERIAIS
PARA USO DOS FONOAUDIÓLOGOS PARA REALIZAÇÃO DE
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PRÉ-MOLDAGEM AURICULAR E MATERIAIS PARA USO DOS
OTORRINOLARINGOLOGISTAS, PARA SUPRIR AS
DEMANDAS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISÍCA E
AUDITIVA- JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -
SMS, nos termos do Decreto Municipal nº. 13.558/2010 e do Edital
do Pregão Eletrônico SRP nº 042/2016-SMS em epígrafe, parte
integrante do presente instrumento independente de transcrição,
nas condições abaixo:
1. Cláusula Primeira – Objeto
1.1. O Objeto desta Ata-Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) é o Registro dos Preços
ofertados pelo CONTRATADO para todos os itens que seguem
mencionados abaixo, que foram devidamente quantificados e
especificados na proposta apresentada em 13/04/2016, originária
da licitação Pregão Eletrônico SRP nº 042/2016-SMS , e
conforme ANEXO deste Edital que consiste no resumo final da
licitação confirmado na respectiva ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS:

Lote Nº. Item n.º

Aquisiç
ão ou

Contrat
ação de
(descriç

ão):

Q.
LICITA

DA
U.F.

Valor
Unitário

R$

Valor
Total 

R$

5.1

Espécul
o nasal
descart
ável
para
melhor
visualiz
ação
das
cavidad
es
nasais e
realizaç
ão da
rinoscop

80 PCT 205,05
R$

16.404,0
0

5

ia
anterior.
Tamanh
os
adulto.;
MARCA
:
KOLPL
AST

5.2

Espécul
o nasal
descart
ável
para
melhor
visualiz
ação
das
cavidad
es
nasais e
realizaç
ão da
rinoscop
ia
anterior.
Tamanh
os
infantil:
MARCA
:
KOLPL
AST

80 PCT 263,70
R$

21.096,0
0

Valor Total do Lote R$ 37.500,00

Valor Total da Planilha =====>
37.500,0

0
1.2. Os preços do CONTRATADA, relacionados aos moldes do
Anexo VI deste Edital, ficam registrados para fins de cumprimento
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deste instrumento e dos Contratos que venham a ser firmados
entre o CONTRATADO e o MUNICÌPIO DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, através da Secretaria Municipal de Saúde
1.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração
Pública Municipal a firmar as contratações que deles poderão
advir, ficando facultado a utilização de outras licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade
de condições
1.4. Fica o CONTRATADO obrigado a aceitar, quando solicitado
pela Administração, nas mesmas condições e dentro do prazo
contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer
nas compras, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo
celebrado entre as partes, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 65 da
Lei nº 8.666/93
1.5. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a
associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência,
total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou
incorporação da contratada, não se responsabilizando o
CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela
com terceiros
1.6. Durante o prazo de validade, as propostas selecionadas no
registro de preços ficarão à disposição da ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, para que efetue as contratações nas oportunidades e
quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido
2. Cláusula Segunda – Dotação Orçamentária
2.1. As despesas decorrentes da execução da presente licitação
correrão pelos Projetos/Atividades e Elementos de Despesa
referenciados em edital ou àqueles informados pela unidade
requisitante da licitação à época da contratação, devidamente
ajustados nas dotações do exercício subsequente
3. Cláusula Terceira – Preço e Condições de Pagamento
3.1. O valor da presente Ata-Termo de Compromisso é o valor
ofertado pelo CONTRATADO para o lote 5 resultantes do
resultado da licitação e constante(s) da proposta apresentada no
Pregão Eletrônico SRP nº. 042/2016-SMS, que faz parte
integrante deste instrumento, independentemente de transcrição,
perfazendo o valor total estimado de R$ 37.500,00 (TRINTA E
SETE MIL E QUINHENTOS REAIS), fixos, inclusos todos os custo
e despesas decorrentes de transporte CIF/Vitória da Conquista,

seguros, tributos, contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos
e todos os custos de qualquer natureza necessários à perfeita
execução do objeto licitado
3.2. O pagamento será realizado pela Administração Municipal em
até 30 dias após o recebimento da Nota Fiscal, através de crédito
em conta corrente junto ao banco e agência bancária informados
pelo PROMITENTE CONTRATADO em sua respectiva proposta
de preços, após o recebimento definitivo dos materiais e ou
serviços atestados pela Unidade Requisitante da licitação, que
procederá conferência dos serviços, materiais e quantidades
recebidas com respectiva Nota Fiscal, nos termos da legislação
vigente
3.3. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto,
o valor devido poderá ser acrescido de encargos moratórios
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite
prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa
de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:
3.4 Os pagamentos poderão ser sustados pelo CONTRATANTE
nos seguintes casos:
EM = I x N
x VP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor
originariamente devido
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

I =

(6 /
100

)
365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento
e a data do efetivo pagamento.
VP = Valor da Parcela em atraso
3.5 Na ocorrência de necessidade de providências
complementares por parte da contratada o decurso do prazo de
pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir
da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será
devida atualização financeira
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3.6 O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá ser
apresentado pelo CONTRATADO, através de Nota Fiscal, no
mínimo de duas vias, com os requisitos da lei vigente, dentro dos
prazos estabelecidos na sua proposta, após assinatura do contrato
ou outros instrumentos hábeis, nas formas previstas na legislação
vigente
3.7 A entrega do material, por parte do CONTRATADO, para a
Unidade Requisitante mencionada no Item 2 Parte A do
Preâmbulo deste edital, NÃO PODERÁ ESTAR VINCULADA A
DÉBITOS DE OUTRAS UNIDADES, porventura existentes, sob
pena de sanções previstas em lei
3.8 A CONTRATANTE se reserva o direito de recolher e/ou reter,
no valor pago, tributos que sejam de sua competência ou dos
quais seja responsável ou substituto tributário;
3.9 Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, salvo quando,
por algum fato ou motivo superveniente, as obrigações para uma
das partes tornarem-se extremamente onerosas, constatando-se
deste modo, uma quebra do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, devendo ser cumprido entre as partes todos os requisitos
e procedimentos determinados pelo Edital de Licitação e seus
anexos.
3.9 .1 Caso ocorra o fato descrito na subcláusula “3.10.” a
CONTRATADA deverá solicitar formalmente ao CONTRATANTE,
por meio da Gerência de Compras, o reajuste do valor pactuado,
acostando os devidos documentos que comprovem a procedência
do pleito, após será realizado pelo CONTRATANTE, estudo de
mercado que comprove a situação fática descrita;
4. Cláusula Quarta – Validade
4.1. Esta Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) terá validade de 12 (doze)
meses, a contar da data de assinatura, conforme Inciso III § 3º do
art. 15 da Lei nº 8.666/93, podendo, a critério da Administração
Pública Municipal, serem celebrados tantos contratos quantos
necessários, para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde,
unidade requisitante do presente processo licitatório
5. Cláusula Quinta – Obrigações do Promitente Fornecedor
5.1. Cumprir a presente Ata com efeito de Termo de Compromisso
de Fornecimento/Prestação de Serviço(s) conforme disposições
nele constantes, sem prejuízo da cobrança da multa
correspondente ao período total do atraso, respeitado o disposto

na cláusula quarta, bem como na legislação vigente
5.2. Cumprir, integralmente todas as cláusulas constantes dos
contratos por ventura firmados, sob pena de cancelamento da
presente Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s)
5.3. Entregar o material ou prestar o serviço no endereço
mencionado no Item 1.4 Parte B - das Disposições Específicas
do Certame deste edital ou no local previamente definido, em
até 10 (dez) dias do recebimento da(s) Ordem(s) de
Compra(s)/Serviço(s)- (Pedido(s) emitida pelo órgão da
Administração Pública responsável pelo gerenciamento da Ata de
Registro de Preços (Coordenação de Apoio Técnico
Administrativo), nos termos do § 2º do Decreto Municipal nº
13.558/2010
5.4. Manter durante todo o prazo de validade do Registro de
Preços todas as condições de habilitação exigidas na licitação em
referência, como condição para celebração do contrato ou
instrumento equivalente
5.5. Apresentar-se junto à Administração Municipal quando
convocado, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados
da data do recebimento da convocação, durante o período de
vigência desta Ata de Registro de Preços, para assinatura do
contrato de fornecimento, nos termos e cláusulas previstas neste
edital
5.6. Corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas,
os materiais ou serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou
desconformidades no total ou em parte com o objeto desta
licitação
5.7. Acompanhar a confecção da Ata com efeito de Termo de
Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviços e do
Contrato de Fornecimento/Prestação de Serviços ou
documento equivalente, com vistas a realizar a retirada de tais
documentos junto à Administração Municipal para assinatura
e devolução junto ao Órgão Gerenciador (Coordenação de
Apoio Técnico Administrativo), situado no endereço
mencionado, conforme segue
Coordenação de Apoio Técnico Administrativo – Rua Coronel
Gugé, nº 211, Centro, CEP 45.000-510 – Vitória da Conquista,
BA. Fone/fax: (77) 3429 7410 / 3429 7412; e-mail:
licitacao.saudevc@gmail.com
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6. Cláusula Sexta – Da Contratação
6.1. A promitente contratada poderá ser convocado a qualquer
momento, durante o período de vigência deste Registro de Preços,
para assinatura do contrato, que deverá fazê-lo no prazo máximo
de até 05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento da
convocação via comunicação expressa
6.2. O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, ESTADO DA
BAHIA, observados os critérios e condições estabelecidas neste
edital, poderá contratar, concomitantemente, com dois ou mais
fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se
a capacidade de fornecimento do bem ou serviço do licitante e
obedecida à ordem de classificação das respectivas propostas
6.3. Na hipótese de a promitente contratada convocado não
assinar o Contrato ou instrumento equivalente, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da
convocação, a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá chamar os
demais licitantes que tenham os seus preços registrados,
obedecendo à ordem de classificação, propondo a contratação do
fornecimento dos materiais ou dos serviços registrados, pelos
preços apresentado pelo primeiro colocado
6.4. Na hipótese de os demais licitantes não aceitarem a
contratação pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, a
Administração poderá realizar nova licitação, perdendo o
participante desta Ata de Registro, a critério da administração, o
direito de preferência
6.5. A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente
deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou
mandatário com poderes expressos
6.6. Os contratos decorrentes deste Registro de Preços terão sua
vigência conforme as disposições contidas no Edital e nos
respectivos contratos, obedecido ao disposto no art. 57 da Lei no

8.666/93
6.7. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais registradas, acréscimos que se fizerem no objeto, de
até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada
lote/produto registrado
7. Cláusula Sétima – Forma de Fornecimento, Entrega e
Recebimento dos Materiais
7.1. O compromisso de fornecimento/prestação de serviço(s)
estará perfeitamente caracterizado mediante a emissão da Nota

de Empenho da unidade gestora da despesa, com posterior
encaminhamento da(s) Ordem(s) de Compra(s)/Serviço(s)
(Pedido(s)) aos respectivos CONTRATADOS de cada lote licitado
7.2. Os produtos deverão conter em suas embalagens e unidades
de acondicionamento o número do lote e validade, quando
necessária
7.3. Os produtos nacionais ou importados deverão ser entregues
contendo rótulos com todas as informações sobre os mesmos em
língua portuguesa, nos termos do art. 31 do Código de Defesa do
Consumidor
7.4. A Nota Fiscal preferencialmente deverá conter o(s) lote(s) de
fabricação de cada produto a ser entregue
7.5. Os produtos/serviços serão recebidos pela(s) respectiva(s)
unidade(s) requisitante(s) da licitação, descrita(s) no Item 2 Parte
A do Preâmbulo deste edital, que procederá a verificação da
conformidade do material com a(s) especificação(ões), no
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do seu recebimento.
Transcorrido tal prazo sem que a Unidade requisitante, através do
órgão responsável, aponte quaisquer desvios, falhas, vícios,
defeitos ou desconformidades no que se refere aos produtos
entregues, será declarado o recebimento definitivo do(s)
produto(s)/serviço(s)
7.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a
responsabilidade do CONTRATADO pela perfeita execução deste
documento de compromisso de fornecimento, quanto à qualidade,
correção e segurança do objeto contratado
7.7. Correrá por conta do CONTRATADO (A), toda e qualquer
despesa com ensaios, testes, laudos e demais provas exigidas por
normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do objeto deste
instrumento, sempre que necessário
7.8. O detentor do Registro de Preços é obrigado a corrigir,
remover ou substituir, totalmente às suas expensas, os materiais
em que se verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no
total ou em parte com o objeto desta licitação
8. Cláusula Oitava – Reajustamento e Revisão
8.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações,
obedecidas às disposições previstas na legislação vigente, em
especial, art. 12 do Decreto Municipal nº 13.558/2010 e
disposições previstas no respectivo edital
8.2. A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada,
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em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado
8.3. Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-
se superior ao praticado no mercado o órgão gerenciador deverá
a) convocar a contratada visando à negociação para a redução de
preços e sua adequação ao praticado pelo mercado
b) convocar os demais fornecedores/prestadores visando igual
oportunidade de negociação
8.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e a contratada, mediante requerimento devidamente
comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Administração
Municipal, através do Órgão Gerenciador, poderá
a) liberar a contratada do compromisso assumido, sem aplicação
de penalidade, se confirmado a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação ocorrer
antes do pedido de fornecimento/prestação de serviço
b) convocar os demais licitantes contratados visando igual
oportunidade de negociação
8.5. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador
deverá proceder à suspensão do item da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa
8.6. Os preços registrados poderão ser revistos nos termos e
prazo fixado pelo órgão da Administração Publica responsável pela
condução do conjunto de procedimentos do certame para registro
de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele
decorrente, nos termos do inciso III, art. 2º do Decreto Municipal nº
13.558/2010
8.7. A revisão de preços registrados em Ata não implica em
revisão dos preços dos contratos decorrentes de respectiva
licitação, a qual dependerá de requerimento formal do
CONTRATADO e de comprovação do impacto que gerou o
eventual desequilíbrio econômico-financeiro
8.8. Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se
apresentem superiores aos de mercado
8.9. A revisão do preço somente será deferida após cumprir todos
os requisitos previstos no Item 18 das Disposições Gerais deste
edital, e terá validade a partir da data de publicação da deliberação
no Diário Oficial do Município
9. Cláusula Nona - Fiscalização do Contrato e Recebimento do

Objeto
9.1. Competirá ao Órgão Solicitante do Registro de Preços
proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da
fiscalização do CONTRATANTE não eximirá à CONTRATADA de
total responsabilidade na execução do contrato
9.1.1. Competirá ao CONTRATANTE do Registro de Preços,
através da Unidade Requisitante e do Órgão Gerenciador
a) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução
do contrato, determinando as providências necessárias à correção
das falhas ou defeitos observados
b) Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de
controle, acompanhamento e avaliação financeira de contratos e
convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam
acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual
c) Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a
regularidade da execução do contrato
d) Promover, com a presença da CONTRATADA, a verificação da
execução já realizada, emitindo a competente habilitação para o
recebimento de pagamentos
e) Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle,
acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios
f) Fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações
trabalhistas e previdenciárias
g) Ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de
empregados da CONTRATADA, cuja permanência seja
inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação
fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da CONTRATADA,
quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias,
bem como qualquer outra que tal fato imponha
h) Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de
documentos relacionados com a execução do contrato
9.2. Nos casos de aquisição de equipamentos ou prestação de
serviços de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo
circunstanciado e, nos demais, mediante recibo
9.3. O contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer
proposição de fornecimento/prestação de serviço em desacordo
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com as especificações do objeto da licitação
9.4. A contratada se comprometerá a atender com presteza às
reclamações sobre a qualidade e pontualidade do fornecimento,
providenciando sua imediata correção, sem ônus para o Município
de Vitória da Conquista
9.5. Em caso de divergência entre a Nota de Empenho e a Nota
Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues, a
contratada será notificado para retirá-los imediatamente
providenciando eventuais retificações que prezem pela perfeita
execução do objeto licitado
10. Cláusula Décima - Das Penalidades
10.1. A contratada terá seu registro cancelado quando
a) Descumprir as condições da respectiva Ata de Registro de
Preços com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s).
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento
equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável
c) Não retirar a respectiva Ata de Registro de Preços com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s)
ou documento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável
d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este
se tornar superior àqueles praticados no mercado
10.2. A inexecução contratual, da Ata de Registro de Preços com
efeito de Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de
Serviço(s), inclusive por atraso injustificado, sujeitará o
CONTRATADO à multa de mora, que será graduada de acordo
com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites
máximos
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do
adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-
se a efetuar o reforço da caução, conforme o caso, dentro de 10
(dez) dias contados da data de sua convocação
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não
realizado
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia subsequente

ao trigésimo
10.2.1. A multa a que se refere este item não impede que a
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as
demais sanções previstas na legislação vigente
10.2.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo,
será descontada da garantia do contratado faltoso
10.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além
da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença,
que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada administrativa e
judicialmente
10.2.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se
reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à
CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta
10.2.5. As multas previstas neste item não têm caráter
compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas
11. Cláusula Décima Primeira - Da Rescisão
11.1. Os preços registrados poderão ser suspensos
temporariamente ou cancelados pela Administração, nas seguintes
hipóteses
a) Quando se tornarem superiores aos praticados no mercado
b) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado
11.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado do
fornecedor ou prestador de serviços, nas hipóteses previstas nesta
cláusula será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos
autos que deram origem ao Registro de Preços
11.3. Antes da suspensão ou cancelamento, a Administração
poderá proceder à negociação com o fornecedor ou prestador de
serviços, visando à revisão para a redução do preço registrado a
fim de compatibilizá-lo com os praticados no mercado
11.3.1. No caso de ser ignorado ou incerto o endereço da
promitente contratada de serviço, a comunicação será feita
mediante publicação no link abaixo citado, considerando
cancelado o preço registrado a partir da data da publicação;

www.vitoriadaconquista.ba.gov.br/dom.
11.4. A contratada poderá solicitar o cancelamento do preço
registrado, mediante justificativa escrita, por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração, que
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comprove a impossibilidade temporária ou definitiva de cumprir as
exigências deste instrumento convocatório
12. Cláusula Décima Segunda – Vinculação ao Edital de
Licitação
12.1. Integra a presente Ata de Registro de Preços com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s),
como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo do
presente documento, bem como, do respectivo Edital e seus
anexos
13. Cláusula Décima Terceira - Foro
As partes elegem o Foro da Cidade de Vitória da Conquista,
Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente compromisso outrora firmado
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente
Registro de preço com Compromisso Fornecimento/Prestação de
Serviço(s) em 01 (UMA) via de igual teor e forma na presença das
testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme

Vitória da Conquista – BA, 01 de junho de 2016.
______________________________________

KARINE BRITO MATOS SANTOS
______________________________________

MEDCITY PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Testemunhas:
________________________________
________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 179 / 2016 SMS 1ª
PUBLICAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE

SERVIÇO

Modalidade de
Licitação:

Pregão
Eletrônico

(SRP)

Número:
108/2015-SMS

Ata de Registro de Preços nº 179 / 2016 SMS
Processo Administrativo nº 246.591/2015
Pregão Eletrônico (SRP) nº 108/2015-SMS
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde/SMS

Aos 23 dias do mês de maio do ano de 2016, na cidade de Vitória
da Conquista, Estado da Bahia,o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA
CONQUISTA – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
à Praça Joaquim Correia nº 55, Centro – CEP 45.000-907, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº 14.239.578/0001-00, neste ato devidamente
representado pela Ilma. Sra. Secretária Municipal de Saúde,
KARINE BRITO MATOS SANTOS, brasileira, casada, enfermeira,
residente à a Rua N nº 605, Felícia Vitória da Conquista – BA,
CEP 45.055-585, RG nº 04166999-10 - SSP-BA, CPF nº
734244715-34, doravante denominada PROMITENTE
CONTRATANTE e a empresa SALATIEL ANDRADE SILVA - ME
sediada à Av. Crescêncio Silveira, 424, Centro, CEP 45.000-720,
Vitória da Conquista – BA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
08.575.202/0001-73, Inscrição Estadual nº 72.981.269, doravante
d e n o m i n a d a PROMITENTE C O N T R ATA D A , neste ato
representada pelo(a) Sr(ª) Salatiel Andrade Silva , brasileiro(a),
casado( a ) , empresário, residente e domiciliado(a) à Av.
Crescêncio Silveira, 594, CEP 45.015-530, Vitória da Conquista –
B A , portador(a) do RG nº 0140804277- SSP/BA. e CPF nº
208.053.305-34, acordam proceder e obriga-se ao quanto segue
relativo ao REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO
FUTURA DE EMPRESA OBJETIVANDO FORNECIMENTO DE
MATERIAL ELETRO-ELETRÔNICO E MATERIAL
PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
DIRETORIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO
SUS – DRAC, PARA DIRETORIA DE ATENÇÃO
PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA - DAPE, PARA O
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CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E
AUDITIVA – CEMERF E PARA A DIRETORIA DE VIGILÂNCIA À
SAÚDE – DVS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- SMS, nos termos do Decreto Municipal nº. 13.558/2010 e do
Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 108/2015-SMS em epígrafe,
parte integrante do presente instrumento independente de
transcrição, nas condições abaixo:
1. Cláusula Primeira – Objeto
1.1. O Objeto desta Ata-Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) é o Registro dos Preços
ofertados pelo PROMITENTE CONTRATADO para todos os itens
que seguem mencionados abaixo, que foram devidamente
quantificados e especificados na proposta apresentada em
07/11/2015, originária da licitação Pregão Eletrônico SRP nº
108/2015-SMS, e conforme ANEXO deste Edital que consiste no
resumo final da licitação confirmado na respectiva ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS:

Lote Nº. Item n.º

Aquisiç
ão ou

Contrat
ação de
(descriç

ão):

Q.
LICITA

DA
U.F.

Valor
Unitário

R$

Valor
Total 

R$

APARE
LHO DE
TELEF
ONE
SEM
FIO,
com as
especifi
cações:
Secretar
ia
eletrônic
a; Viva-
voz;
Frequen
cia 1.9

2.1

GHz;
Display
iluminad
o;
Localiza
dor do
monofon
e;
Adaptad
or;
Tensão:
220v;
Cor:
Preto;
Garantia
do
fornece
dor : 12
meses.
MARCA
:
INTELB
RAS

9 UND R$
192,26

R$
1.730,34

APARE
LHO
TELEF
ÔNICO
COM
FIO;
design
modern
o; tipo
campain
ha; 3
volumes
; 3
melodia
s de
campain

Vitória da Conquista - Bahia
Ano 9 — Edição 1.705

quarta, 31 de agosto de 2016
Página 300 de 382



2

2.2

ha; 14
memóri
as; 4
toques;
tecla
muda;
tecla
flash
program
ável 100
e 200
MS;
tecla
rediscag
em
último
número;
tecla
pausa.
MARCA
:
INTELB
RAS

53 UND
R$

78,92
R$

4.182,76

APARE
LHO
TELEF
ONE
COM
FIO:
modo
discage
m tom e
pulso,
espera
musical,
mínimo
três
tipos de
volume.

2.3
Tecla
redial,
mute,
pause,
flash
(300ms)
,
compatí
veis
com
centrais
públicas
de pabx
garantia
12
metros.
MARCA
:
INTELB
RAS

12 UND R$
45,57

R$
546,84

Valor Total do Lote R$ 6.459,94

3.1

AR
CONDI
CIONA
DO
modelo
splinter
36000bt
us
MARCA
:
CARRIE
R 4

UND R$
4.866,33

R$
19.465,3

2

3.2

AR
CONDI
CIONA
DO
modelo
splinter

2 UND R$ R$
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12000bt
us
MARCA
:
CARRIE
R

1.643,33 3.286,66

3.3

AR
CONDI
CIONA
DO
modelo
splinter
7500btu
s
MARCA
:
CARRIE
R

12 UND R$
1.379,13

R$
16.549,5

6

3.4

AR
CONDI
CIONA
DO
modelo
splinter
9000btu
s
MARCA
:
CARRIE
R

4 UND R$
1.394,57

R$
5.578,28

3.5

AR
CONDI
CIONA
DO
modelo
split
21000
btus,
220 1 UND R$

3.194,93
R$

3.194,93

volts
(com
instalaç
ão)
MARCA
:
CARRIE
R

3.6

AR
CONDI
CIONA
DO
modelo
split
9000
btus,
220
volts
(com
instalaç
ão)
MARCA
:
CARRIE
R

3 UND R$
1.640,30

R$
4.920,90

CONDI
CIONA
DOR
DE AR,
spilt,
piso e
teto
capacid
ade de
refrigera
ção
mínima
36.000
BTU/h,
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3.7

ciclo frio
220w.
Baixo
nível de
ruído,
controle
remoto.
Normas
ABNT,
garantia
de 1
ano,
assistên
cia
técnica
dentro
do
estado
da
Bahia,
selo
INMETR
O.
MARCA
:
CARRIE
R

5 UND R$
5.573,03

R$
27.865,1

5

AR
CONDI
CIONA
DO
modelo
splinter
12000bt
us, 42 a
50 mil
BTUS
380 V,
trifásico,
com

instalaç
ão e
calibraç
ão de
gás
aproxim
adament
e 2
metros
condens
ador e
compre
ssor; 50
m de
cabo
flex
2,5mm
verde;
225 m
de cabo
flex
6mm
(vermel
ho,
verde e
branco
sendo
75 m de
cada
cor);
200 m
de cão
flex
4mm
(vermel
ho e
branco
sendo
1 0 0 m
de
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3

3.8

cada);
02
conjunto
s
tomada
e
disjuntor
sobrepo
r para
ar
condicio
nador
20 a; 08
tubo
eletrodu
to A
roscavel
25mm;
06
curvas
eletrodu
to A
roscavel
25mm;1
2 luvas
eletrodu
t o A
roscavel
2 5 mm;
0 1 fita
isolante
auto
fusão
10m; 01
fita
isolante
comum
20m; 02
disjuntor
tripolar

5 UND
R$

1.642,33
R$

8.211,65

din 32A;
02
disjuntor
unipolar
din 20A;
0 1 fita
teflon
18mm x
50m; 20
abraçad
eiras
tipo D
metal
25mm;
50
parafus
os
fenda
com
bucha
5/8
MARCA
:
CARRIE
R
AR
CONDI
CIONA
DO
modelo
splinter
9000btu
s, 42 a
50 mil
BTUS
380 V,
trifásico,
com
instalaç
ão e
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calibraç
ão de
gás
aproxim
adament
e 2
metros
condens
ador e
compre
ssor; 50
m de
cabo
flex
2,5mm
verde;
225 m
de cabo
flex
6mm
(vermel
ho,
verde e
branco
sendo
75 m de
cada
cor);
200 m
de cão
flex
4mm
(vermel
ho e
branco
sendo
1 0 0 m
de
cada);
02

3.9

conjunto
s
tomada
e
disjuntor
sobrepo
r para
ar
condicio
nador
20 a; 08
tubo
eletrodu
to A
roscavel
25mm;
06
curvas
eletrodu
to A
roscavel
25mm;1
2 luvas
eletrodu
t o A
roscavel
2 5 mm;
0 1 fita
isolante
auto
fusão
10m; 01
fita
isolante
comum
20m; 02
disjuntor
tripolar
din 32A;
02

5 UND R$
1.305,31

R$
6.526,55
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disjuntor
unipolar
din 20A;
0 1 fita
teflon
18mm x
50m; 20
abraçad
eiras
tipo D
metal
25mm;
50
parafus
os
fenda
com
bucha
5/8.
MARCA
:
CARRIE
R

Valor Total do Lote R$ 95.599,00

9 9.1

CARRI
NHO
PARA
CILIND
RO DE
OXIGÊ
NIO 15
litros.
MARCA
:
VONDE
R

1 UND R$
216,13

R$
216,13

Valor Total do Lote R$ 216,13
FORNO

11.1

MICRO
ONDAS
, cor
branca,
capacid
ade 30
litros,
funções
pré-
program
adas,
função
descong
elament
o, prato
giratório
,
voltage
m de
220v,
potencia
de
900Watt
s
MARCA
: LG

9 UND R$
347,00

R$
3.123,00

11.2

FOGÃO
04
bocas
acendim
ento
automáti
co - uso
domésti
co
MARCA
:
ESMAL
TEC

4 UND R$
360,00

R$
1.440,00
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11.3

FOGÃO
04
bocas,
complet
o,
acendim
ento
automáti
co, com
registro
e
manguei
ra.
Forno
Autolim
po
MARCA
:
ESMAL
TEC

1 UND R$
485,00

R$
485,00

11.4

FOGÃO
INDUST
RIAL
médio
com 04
bocas à
gás
MARCA
:
FUNDIF
ERRO

1 UND R$
594,00

R$
594,00

FRIGO
BAR
com
capacid
ade
para 70
litros
Classific
ação

11.5

"A" em
eficiênci
a de
energia
Sistema
de
refrigera
ção por
compre
ssor
Controle
de
tempera
tura,
Porta
reversív
el, Pés
ajustáve
is
Prateleir
as em
aço,
Degelo
Manual,
Voltage
m 220V
-MARC
A:
PHILCO

20 UND R$
900,00

R$
18.000,0

0

11.6

GELAD
EIRA
de 239L
(Dimens
ões:
(AxLxP)
:
148,6x4
7,7x65
cm).

2 UND R$
1.070,00

R$
2.140,00
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11

MARCA
:CONS
UL

11.7

GRILL.
Sanduic
heiras
com
placas
antiader
antes
corta e
sela o
sanduic
he,
lâmpada
piloto,
alça fria,
trava de
seguran
ça,
porta-
fio.
Possui
fomato
da placa
retangul
ar
armaze
namento
horizont
al e
vertical
e é de
fácil
limpeza.
MARCA
:
MALLO
RY

4 UND R$
84,00

R$
336,00

11.8

LIQUIDI
FICADO
R, 3
velocida
des,
500 W
de
potência
e
função
pulsar,
220
volts,
Copo
1,5
litros,
transpar
ente,
em
material
acrílico
resistent
e;
Lâminas
em aço
inox.
MARCA
:
PHILIP
S
WALIT
A

2 UND R$
120,00

R$
240,00

REFRIG
ERADO
R
domésti
co,
capacid
ade
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11.9

total
liquida
mínima
de 270
litros,
na cor
branca.
- Uma
porta,
com
prateleir
as para
ovos e
laticínio
s; -
Prateleir
as
internas
; -
Gavetas
para
vegetais
, frutas
e
carnes;
-
Congela
dor; -
Lâmpad
a
interna;
- Não
usar no
sistema
de
refrigera
ção o
gás
CFC; -
Tensão

6 UND R$
1.240,00

R$
7.440,00

220
volts; -
Certifica
do com
selo
PROCE
L
INMETR
O; -
Garantia
mínima
do
fabrican
te de 01
(um)
ano,
prestad
a no
municípi
o de
Vitória
da
Conquis
ta.
MARCA
:
CONSU
L

Valor Total do Lote R$ 33.798,00
APARE
LHO DE
DVD
player,
Karaokê
, com
entrada
USB,
reprodu
ção de
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12.1

DVD,
DVD+R/
RW,
DVD-
R/RW,
SVCD,
VCD,
CD, CD-
R/RW,
MP3,
MPEG,
JPEG,
WMA,
dolby
digital,
zoom
digital,
sistema
de cor
PAL-
M/PAL-
N/NTSC
saída S
vídeo e
vídeo
compon
ente,
saídas
de
áudio
digital
coaxial
e
analógic
a,
controle
remoto,
bivolt
Com
manual

8 UND R$
165,07

R$
1.320,56

de
instruçã
o em
portugu
ês.
MARCA
:
LENOX

12.2

APARE
LHO DE
SOM,
com
entrada
USB,
reprodu
ção de
DVD,
DVD+R/
RW,
DVD-
R/RW,
SVCD,
VCD,
CD, CD-
R/RW,
MP3,
MPEG,
JPEG,
WMA,
dolby
digital,
zoom
digital,
sistema
de cor
PAL-
M/PAL-
N/NTSC
saída S

2 UND R$
416,66

R$
833,32
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vídeo e
vídeo
compon
ente,
saídas
de
áudio
digital
coaxial
e
analógic
a,
controle
remoto,
bivolt
Com
manual
de
instruçã
o em
portugu
ês.
MARCA
:
SANSU
NG
MÁQUI
NAS
FOTOG
RÁFICA
. Zoom
Óptico
de 35x,
resoluçã
o
mínima
20
Mega
Pixels,
Visor

12.3

LCD de
3.0" e
Gravaçã
o de
Vídeos
em Alta
Definiçã
o HD,
Foto
Panorâ
mica
360º,
Detector
de
Face,
de
Sorriso
e de
Piscada
, Modo
Automát
ico e
Manual.
Acompa
nhada
de
cartão
de
memóri
a de
8Gb. 1
ano de
garantia
MARCA
: SONY

5 UND R$
1.047,51

R$
5.237,55

MINI
CAIXA
DE
SOM
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12.4

ativa
com
bateria
Leaders
hip
Potênci
a
Máxima:
100W
RMS 
-
Frequên
cia de
Respost
a: 18Hz
~
22KHz -
Relação
Sinal/Ru
ído: >
30dB -
Leitor
de
Memóri
a: USB /
Micro-
SD (de
até
32GB) 
-
Arquivo
s
Compatí
veis:
MP3 
-
Tensão
de
Entrada:
100 -

2 UND R$
598,36

R$
1.196,72

240V
CA
50/60Hz
-
Tensão
de
Saída:
15V CC
em 2A -
Bateria:
Íons de
Lítio -
Autono
mia: Até
5 horas
MARCA
:
LEADE
RSHIP
PAINEL
ELETR
ÔNICO
DE
SENHA
S
Sequen
ciais
com 5
dígitos
em 2,3",
3 para
indicaçã
o de
senha e
2 para
indicaçã
o do
local a
ser
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12 12.5

atendido
e
chamad
a via
rádio
frequên
cia.
Desenv
olvidos
para a
utilizaçã
o em
ambient
es
aonde o
atendim
ento
deve
ser feito
por
ordem
de
chegada
. Caixa
metálica
com
pintura
isolante
térmica
e
antioxid
ante na
cor
preto
fosco.
Dimens
ões:
320 x
175 x
70 mm.

2 UND R$
643,07

R$
1.286,14

Tensão
110/220
V. Com
gerencia
dor de
senha
para
classific
ação do
atendim
ento em
agendad
o,
preferen
cial e
normal.
A
instalaç
ão e
manuten
ção dos
equipam
entos
deve
ser de
respons
abilidad
e da
empres
a
fornece
dora
dos
equipam
entos.
MARCA
: SEAT
PROJE
TOR
MULTI
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12.6

MÍDIA.
Tipo:
Projetor
de teto
e mesa.
Resoluç
ão
Máxima:
800 X
600
SVGA;
Luminos
idade:
2000
ANSI
Lumens;
Lâmpad
a: 190W
UHP;
Lente:
F=1,65
a 1,93,
f=18.53
a
22.18m
m;
Painel:
0,63
polegad
as;
Voltage
m: bivolt
AC.
Garantia
mínima
12
meses.
MARCA
:
EPSON

3 UND
R$

1.441,14
R$

4.323,42

12.7

TV 42"
Plasma
Time
Machine
42PB4R
T (1024
X
768Pixel
s) 2
Entrada
s HDMI
e
Entrada
USB
MARCA
: LG

6 UND R$
1.986,27

R$
11.917,6

2

TV LCD
42” -
MONIT
OR TV
LCD
42"
widescr
een, full
hd, cor:
preto
com
black
piano
no
frontal e
base
especifi
cações
mínimas
:
resoluçã
o: 1680
x 1050
(modo

Vitória da Conquista - Bahia
Ano 9 — Edição 1.705

quarta, 31 de agosto de 2016
Página 314 de 382



12.8

pc) @
60hz /
1360 x
768 @
60hz
,resoluç
ão
mínima
(modo
tv):
1920 x
1080
(1080p)
- full hd,
ângulo
de visão
horizont
al /
vertical:
176º /
176º,
entrada
s de
vídeo:
rgb,
video
compon
ente, 2
x hdmi*,
2 x
video
compost
o, 2 x s-
video ,
saídas
de
vídeo:
vídeo
compost
o , 2 UND R$

2.065,32
R$

4.130,64

múltipla
s
entrada
s de
áudio e
vídeo:
rgb (pc),
video
compon
ente, 2
x hdmi,
2 x
video
compost
o, 2 x s-
video
,full hd:
suporta
1080p,
1080i,
720p,
480p,
480i
(modo
tv),
brilho:
mínimo
400
cd/m2,p
roteção
tela:
anti-
reflexivo
,áudio:
2 x 7 w
(estéreo
)
montage
m em
parede
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ou
painel:
vesa
mount,
padrão
400x200
mm,
consum
o:
máximo
250w
,aliment
ação:
110v ~
220v /
60hz
,garanti
a - 1
ano .
MARCA
: LG

VENTIL
ADOR,
tipo
coluna,
diâmetr
o
mínimo
da
hélice
50cm,
com 3
pás
plástica
s, grade
protetor
a
metálica
,

12.9

controle
de
oscilaçã
o,
coluna
reguláve
l, altura
máxima
180cm,
altura
mínima
130cm,
tensão
220
volts.
Garantia
mínima
do
fabrican
te de 01
ano.
MARCA
:
VENTIS
OL

11 UND R$
193,73

R$
2.131,03

Valor Total do Lote R$ 32.377,00
CAVAL
ETE
FLIP
CHART
-
produzid
o em
madeira
pinus
100%
reflorest
ada.
Versátil
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15.1

e com
estrutur
a
dobrável
, o
cavalete
possui
um lado
de
madeira
para
prender
bloco
de
folhas e
outro
lado de
lousa
branca.
Vem
com
uma
bandeja
prática
para
colocar
folhas,
marcad
ores,
apagado
res.
Dimens
ões:180
0 x 600
mm
MARCA
:
SOUZA

1 UND R$
55,00

R$
55,00

FILTRO
para

15.2

purificad
or de
agua
compati
vel com
aparelho
IBBR
FR 600
MARCA
: C+3

50 UND R$
73,00

R$
3.650,00

15.3

FRAGM
ENTAD
ORA
DE
PAPEL:
Abertura
da
Boca:
255
mm;
Tipo de
Corte:
Tiras;
Capacid
ade de
Corte
(A4
70gr):
10
folhas
por vez;
Tamanh
o do
Corte: 4
mm;
Potênci
a do
Motor:
150 W;
Velocida

5 UND R$
595,00

R$
2.975,00
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15

de: 4,5
metros/
minuto
ou 16
Kg/h;
Nível de
Ruído:
73,5 db;
Voltage
m:
220v;
Aliment
ação:
automáti
ca (liga
quando
coloca o
papel e
desliga
ao
terminar
);
MARCA
:
MENNO

GUILH
OTINA
DE
FACÃO
de uso
manual
para
cortes
de até
510mm,
com
capacid
ade
para até

15.4

250
folhas.
Com
volante
de
travame
nto dos
papéis a
serem
guilhotin
ados e
trava de
seguran
ça do
facão.
Largura:
660
mm.
Compri
mento:
710
mm.
Extensã
o de
corte:
510
mm.
Capacid
ade de
corte:
250
folhas
MARCA
:
LASSA
NE

1 UND R$
1.780,00

R$
1.780,00

LIXEIR
A
REDON
DA
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15.5

CAPACI
DADE
50 LTS.
Fabrica
da em
polietile
no de
média
densida
de.
Abertura
da
tampa
acionad
a por
pedal.
Hastes
de
acionam
ento da
tampa,
em aço
galvaniz
ado.
MARCA
:
JAGUA
R

5 UND R$
95,00

R$
475,00

SELAD
ORA
DE
MESA
30 cm,
aquecim
ento
intantan
eo,
resisten
cia, fita

15.6

de solda
chata
envolta
com
teflon.
Voltage
m
110/220
(cave
seletora
) para
Extintor
es 10L
MARCA
:
R.BAIÃ
O

3 UND R$
255,00

R$
765,00

15.7

SUPOR
TE para
Extintor
es 10L
MARCA
:
PROTE
GE

12 UND R$
31,00

R$
372,00

15.8

SUPOR
TE de
teto
para
Data-
show
com
bandeja
reguláve
l
MARCA
:

1 UND R$
210,00

R$
210,00

Valor Total do Lote R$ 10.282,00
PALLET
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16

16.1

plástico
(poliprol
eno)
vazado
e
empilhá
vel
MEDIN
DO:
20x250x
500mm
capacid
ade
miníma
2000 Kg
cores
variadas
.
MARCA
:
PLASTII
TALIA

20 UND R$
185,18

R$
3.703,60

16.2

PALLET
plástico
(polipro
pileno)
vazado
e
empilhá
vel
medindo
:
150x100
0x1200
mm e
capacid
ade de
4000kg
cores
variadas

36 UND R$
183,90

R$
6.620,40

MARCA
:
PLASTII
TALIA

Valor Total do Lote R$ 10.324,00

Valor Total da Planilha =====>

R$
189.056,

07
1.2. Os preços da PROMITENTE CONTRATADA, relacionados
aos moldes do Anexo VI deste Edital, ficam registrados para fins
de cumprimento deste instrumento e dos Contratos que venham a
ser firmados entre a PROMITENTE CONTRATADA e o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, através da Secretaria
Municipal de Saúde – SMS.
1.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração
Pública Municipal a firmar as contratações que deles poderão
advir, ficando facultado a utilização de outras licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade
de condições
1.4. Fica o PROMITENTE CONTRATADA obrigado a aceitar,
quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e
dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou
supressões que se fizer nas compras, de até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões
resultantes de acordo celebrado entre as partes, na forma dos §§
1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/93
1.5. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a
associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência,
total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou
incorporação da contratada, não se responsabilizando o
PROMITENTE CONTRATANTE por nenhum compromisso
assumido por aquela com terceiros
1.6. Durante o prazo de validade, as propostas selecionadas no
registro de preços ficarão à disposição da ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, para que efetue as contratações nas oportunidades e
quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido
2. Cláusula Segunda – Dotação Orçamentária
2.1. As despesas decorrentes da execução da presente licitação
correrão pelos Projetos/Atividades e Elementos de Despesa
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referenciados em edital ou àqueles informados pela unidade
requisitante da licitação à época da contratação, devidamente
ajustados nas dotações do exercício subsequente
3. Cláusula Terceira – Preço e Condições de Pagamento
3.1. O valor da presente Ata-Termo de Compromisso é o valor
ofertado pelo PROMITENTE CONTRATADO para os lotes
2,3,9,11,12,15 e 16  resultantes do resultado da licitação e
constante(s) da proposta apresentada no Pregão Eletrônico SRP
nº. 108/2015-SMS, que faz parte integrante deste instrumento,
independentemente de transcrição, perfazendo o valor total
estimado de R$ 189.056,07 (CENTO E OITENTA E NOVE MIL E
CNQUENTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS ), fixos, inclusos
todos os custo e despesas decorrentes de transporte CIF/Vitória
da Conquista, seguros, tributos, contribuições fiscais e parafiscais,
emolumentos e todos os custos de qualquer natureza necessários
à perfeita execução do objeto licitado
3.2. O pagamento será realizado pela Administração Municipal em
até 30 dias após o recebimento e emissão da Nota Fiscal, através
de crédito em conta corrente junto ao banco e agência bancária
informados pela CONTRATADA em sua respectiva proposta de
preços, após o recebimento definitivo dos materiais e ou serviços
atestados pela Unidade Requisitante da licitação, que procederá
conferência dos serviços, materiais e quantidades recebidas com
respectiva Nota Fiscal, nos termos da legislação vigente
3.3. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo
servidor competente, da Nota Fiscal, que deverá vir acompanhada
do DANFE e/ou RANFS, apresentadas pela CONTRATADA.
3.3.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade
da Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA e do regular
cumprimento das obrigações assumidas;
3.3.2. O DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
será exigido, sempre que a nota fiscal for eletrônica;
3.3.3. O Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço - RANFS -
será exigido, nos casos de prestadores de serviço sediados fora
do Município de Vitória da Conquista, cuja nota fiscal não seja
emitido por este Ente, mas que executarem o serviço neste
Município, conforme arts. 32, 33 e 34 do Decreto Municipal n.º
15.454, de 18 de outubro de 2013.
3.4. Os pagamentos poderão ser sustados pela CONTRATANTE
nos seguintes casos:

3.4.1. Não cumprimento das obrigações assumidas que possam
de qualquer forma prejudicar a CONTRATANTE.
3.4.2. Inadimplência de obrigações da CONTRATADA para com a
CONTRATANTE, por conta do estabelecido no contrato;
3.4.3. Não execução das condições estabelecidas no contrato;
3.5. Em Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que
a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para
tanto, o valor devido poderá ser acrescido de encargos moratórios
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite
prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa
de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor
originariamente devido
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

I =
(6 / 100)
365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento
e a data do efetivo pagamento.
VP = Valor da Parcela em atraso
3.6. Na ocorrência de necessidade de providências
complementares por parte da contratada o decurso do prazo de
pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir
da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será
devida atualização financeira
3.7. O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá
ser apresentado pela CONTRATADA, através de Nota Fiscal, no
mínimo de duas vias, com os requisitos da lei vigente, dentro dos
prazos estabelecidos na sua proposta, após assinatura do contrato
ou outros instrumentos hábeis, nas formas previstas na legislação
vigente
3.8. A entrega do material, por parte da CONTRATADA, para a
Unidade Requisitante mencionada no Item 2 Parte A do
Preâmbulo deste edital, NÃO PODERÁ ESTAR VINCULADA A
DÉBITOS DE OUTRAS UNIDADES, porventura existentes, sob
pena de sanções previstas em lei
3.9. A CONTRATANTE se reserva o direito de recolher e/ou reter,

Vitória da Conquista - Bahia
Ano 9 — Edição 1.705

quarta, 31 de agosto de 2016
Página 321 de 382



no valor pago, tributos que sejam de sua competência ou dos
quais seja responsável ou substituto tributário;
3.10. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, salvo
quando, por algum fato ou motivo superveniente, as obrigações
para uma das partes tornarem-se extremamente onerosas,
constatando-se deste modo, uma quebra do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, devendo ser cumprido entre as partes todos
os requisitos e procedimentos determinados pelo Edital de
Licitação e seus anexos.
3.10.1. Caso ocorra o fato descrito na subcláusula “3.10” a
CONTRATADA deverá solicitar formalmente a CONTRATANTE,
por meio da Gerência de Compras, o reajuste do valor pactuado,
acostando os devidos documentos que comprovem a procedência
do pleito, após será realizado pela CONTRATANTE, estudo de
mercado que comprove a situação fática descrita;
4. Cláusula Quarta – Validade
4.1. Esta Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) terá validade de 12 (doze)
meses, a contar da data de assinatura, conforme Inciso III § 3º do
art. 15 da Lei nº 8.666/93, podendo, a critério da Administração
Pública Municipal, serem celebrados tantos contratos quantos
necessários, para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde,
unidade requisitante do presente processo licitatório
5. Cláusula Quinta – Obrigações do Promitente Fornecedor
5.1. Cumprir a presente Ata com efeito de Termo de Compromisso
de Fornecimento/Prestação de Serviço(s) conforme disposições
nele constantes, sem prejuízo da cobrança da multa
correspondente ao período total do atraso, respeitado o disposto
na cláusula quarta, bem como na legislação vigente
5.2. Cumprir, integralmente todas as cláusulas constantes dos
contratos por ventura firmados, sob pena de cancelamento da
presente Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s)
5.3. Entregar o material ou prestar o serviço no endereço
mencionado no Edital, Parte B - das Disposições Específicas
do Certame deste edital ou no local previamente definido, em
até 10 (dez) dias corridos do recebimento da(s) Ordem(s) de
Compra(s)/Serviço(s)- (Pedido(s) emitida pelo órgão da
Administração Pública responsável pelo gerenciamento da Ata de
Registro de Preços (Coordenação de Apoio Técnico

Administrativo), nos termos do § 2º do Decreto Municipal nº
13.558/2010
5.4. Manter durante todo o prazo de validade do Registro de
Preços todas as condições de habilitação exigidas na licitação em
referência, como condição para celebração do contrato ou
instrumento equivalente
5.5. Apresentar-se junto à Administração Municipal quando
convocado, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados
da data do recebimento da convocação, durante o período de
vigência desta Ata de Registro de Preços, para assinatura do
contrato de fornecimento, nos termos e cláusulas previstas neste
edital
5.6. Corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas,
os materiais ou serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou
desconformidades no total ou em parte com o objeto desta
licitação
5.7. Acompanhar a confecção da Ata com efeito de Termo de
Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviços e do
Contrato de Fornecimento/Prestação de Serviços ou
documento equivalente, com vistas a realizar a retirada de tais
documentos junto à Administração Municipal para assinatura
e devolução junto ao Órgão Gerenciador (Coordenação de
Apoio Técnico Administrativo), situado no endereço
mencionado, conforme segueCoordenação de Apoio Técnico
Administrativo – Rua Coronel Gugé, nº 211, Centro, CEP
45.000-510 – Vitória da Conquista, BA. Fone/fax: (77) 3429-
7412 / 3429-7410; e-mail: licitacao.saudevc@gmail.com
6. Cláusula Sexta – Da Contratação
6.1. A PROMITENTE CONTRATADA poderá ser convocado a
qualquer momento, durante o período de vigência deste Registro
de Preços, para assinatura do contrato, que deverá fazê-lo no
prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados da data do
recebimento da convocação via comunicação expressa
6.2. O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, ESTADO DA
BAHIA, observados os critérios e condições estabelecidas neste
edital, poderá contratar, concomitantemente, com dois ou mais
fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se
a capacidade de fornecimento do bem ou serviço do licitante e
obedecida à ordem de classificação das respectivas propostas
6.3. Na hipótese de PROMITENTE CONTRATADA convocada não
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assinar o Contrato ou instrumento equivalente, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da
convocação, a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá chamar os
demais licitantes que tenham os seus preços registrados,
obedecendo à ordem de classificação, propondo a contratação do
fornecimento dos materiais ou dos serviços registrados, pelos
preços apresentado pelo primeiro colocado
6.4. Na hipótese de os demais licitantes não aceitarem a
contratação pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, a
Administração poderá realizar nova licitação, perdendo o
participante desta Ata de Registro, a critério da administração, o
direito de preferência
6.5. A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente
deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou
mandatário com poderes expressos
6.6. Os contratos decorrentes deste Registro de Preços terão sua
vigência conforme as disposições contidas no Edital e nos
respectivos contratos, obedecido ao disposto no art. 57 da Lei no

8.666/93
6.7. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais registradas, acréscimos que se fizerem no objeto, de
até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada
lote/produto registrado
7. Cláusula Sétima – Forma de Fornecimento, Entrega e
Recebimento dos Materiais
7.1. O compromisso de fornecimento/prestação de serviço(s)
estará perfeitamente caracterizado mediante a emissão da Nota
de Empenho da unidade gestora da despesa, com posterior
encaminhamento da(s) Ordem(s) de Compra(s)/Serviço(s)
(Pedido(s)) aos respectivos PROMITENTES CONTRATADAS  de
cada lote licitado
7.2. Os produtos deverão conter em suas embalagens e unidades
de acondicionamento o número do lote e validade, quando
necessária
7.3. Os produtos nacionais ou importados deverão ser entregues
contendo rótulos com todas as informações sobre os mesmos em
língua portuguesa, nos termos do art. 31 do Código de Defesa do
Consumidor
7.4. A Nota Fiscal preferencialmente deverá conter o(s) lote(s) de
fabricação de cada produto a ser entregue

7.5. Os produtos/serviços serão recebidos pela(s) respectiva(s)
unidade(s) requisitante(s) da licitação, que procederá a
verificação da conformidade do material com a(s)
especificação(ões), no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados
do seu recebimento. Transcorrido tal prazo sem que a Unidade
requisitante, através do órgão responsável, aponte quaisquer
desvios, falhas, vícios, defeitos ou desconformidades no que se
refere aos produtos entregues, será declarado o recebimento
definitivo do(s) produto(s)/serviço(s)
7.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a
responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita execução deste
documento de compromisso de fornecimento, quanto à qualidade,
correção e segurança do objeto contratado
7.7. Correrá por conta da PROMITENTE CONTRATADA, toda e
qualquer despesa com ensaios, testes, laudos e demais provas
exigidas por normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do
objeto deste instrumento, sempre que necessário
7.8. O detentor do Registro de Preços é obrigado a corrigir,
remover ou substituir, totalmente às suas expensas, os materiais
em que se verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no
total ou em parte com o objeto desta licitação
8. Cláusula Oitava – Reajustamento e Revisão
8.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações,
obedecidas às disposições previstas na legislação vigente, em
especial, art. 12 do Decreto Municipal nº 13.558/2010 e
disposições previstas no respectivo edital
8.2. A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada,
em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado
8.3. Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-
se superior ao praticado no mercado o órgão gerenciador deverá
a) convocar a contratada visando à negociação para a redução de
preços e sua adequação ao praticado pelo mercado
b) convocar os demais contratados visando igual oportunidade de
negociação
8.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor/prestador, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a
Administração Municipal, através do Órgão Gerenciador, poderá
a) l iberar a CONTRATADA do compromisso assumido, sem
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aplicação de penalidade, se confirmado a veracidade dos motivos
e comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação
ocorrer antes do pedido de fornecimento/prestação de serviço
b ) convocar os demais licitantes visando igual oportunidade de
negociação
8.5. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador
deverá proceder à suspensão do item da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa
8.6. Os preços registrados poderão ser revistos nos termos e
prazo fixado pelo órgão da Administração Publica responsável pela
condução do conjunto de procedimentos do certame para registro
de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele
decorrente, nos termos do inciso III, art. 2º do Decreto Municipal nº
13.558/2010
8.7. A revisão de preços registrados em Ata não implica em
revisão dos preços dos contratos decorrentes de respectiva
licitação, a qual dependerá de requerimento formal do
CONTRATADO e de comprovação do impacto que gerou o
eventual desequilíbrio econômico-financeiro
8.8. Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se
apresentem superiores aos de mercado
8.9. A revisão do preço somente será deferida após cumprir todos
os requisitos previstos no Item 18 das Disposições Gerais deste
edital, e terá validade a partir da data de publicação da deliberação
no Diário Oficial do Município
9. Cláusula Nona - Fiscalização do Contrato e Recebimento do
Objeto
9.1. Competirá ao Órgão Solicitante do Registro de Preços
proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da
fiscalização do CONTRATANTE não eximirá à CONTRATADA de
total responsabilidade na execução do contrato
9.1.1. Competirá ao PROMITENTE CONTRATANTE  do Registro
de Preços, através da Unidade Requisitante e do Órgão
Gerenciador
a) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução
do contrato, determinando as providências necessárias à correção
das falhas ou defeitos observados
b) Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de

controle, acompanhamento e avaliação financeira de contratos e
convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam
acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual
c) Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a
regularidade da execução do contrato
d) Promover, com a presença da CONTRATADA, a verificação da
execução já realizada, emitindo a competente habilitação para o
recebimento de pagamentos
e) Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle,
acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios
f) Fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações
trabalhistas e previdenciárias
g) Ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de
empregados da CONTRATADA, cuja permanência seja
inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação
fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da CONTRATADA,
quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias,
bem como qualquer outra que tal fato imponha
h) Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de
documentos relacionados com a execução do contrato
9.2. Nos casos de aquisição de equipamentos ou prestação de
serviços de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo
circunstanciado e, nos demais, mediante recibo
9.3. O contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer
proposição de fornecimento/prestação de serviço em desacordo
com as especificações do objeto da licitação
9.4. A CONTRATADA se comprometerá a atender com presteza
às reclamações sobre a qualidade e pontualidade do fornecimento,
providenciando sua imediata correção, sem ônus para o Município
de Vitória da Conquista
9.5. Em caso de divergência entre a Nota de Empenho e a Nota
Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues, o
Fornecedor/Prestador será notificado para retirá-los imediatamente
providenciando eventuais retificações que prezem pela perfeita
execução do objeto licitado
10. Cláusula Décima - Das Penalidades
10.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando
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a) Descumprir as condições da respectiva Ata de Registro de
Preços com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s).
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento
equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável
c) Não retirar a respectiva Ata de Registro de Preços com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s)
ou documento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável
d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este
se tornar superior àqueles praticados no mercado
10.2. A inexecução contratual, da Ata de Registro de Preços com
efeito de Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de
Serviço(s), inclusive por atraso injustificado, sujeitará a
CONTRATADA à multa de mora, que será graduada de acordo
com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites
máximos
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do
adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-
se a efetuar o reforço da caução, conforme o caso, dentro de 10
(dez) dias contados da data de sua convocação
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não
realizado
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia subsequente
ao trigésimo
10.2.1. A multa a que se refere este item não impede que a
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as
demais sanções previstas na legislação vigente
10.2.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo,
será descontada da garantia do contratado faltoso
10.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além
da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença,
que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada administrativa e
judicialmente
10.2.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se

reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à
CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta
10.2.5. As multas previstas neste item não têm caráter
compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas
11. Cláusula Décima Primeira - Da Rescisão
11.1. Os preços registrados poderão ser suspensos
temporariamente ou cancelados pela Administração, nas seguintes
hipóteses
a) Quando se tornarem superiores aos praticados no mercado
b) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado
11.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado do
fornecedor ou prestador de serviços, nas hipóteses previstas nesta
cláusula será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos
autos que deram origem ao Registro de Preços
11.3. Antes da suspensão ou cancelamento, a Administração
poderá proceder à negociação com o fornecedor ou prestador de
serviços, visando à revisão para a redução do preço registrado a
fim de compatibilizá-lo com os praticados no mercado
11.3.1. No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do
fornecedor ou prestador de serviço, a comunicação será feita
mediante publicação no link abaixo citado, considerando
cancelado o preço registrado a partir da data da publicação;
http://www.diariooficiais.org.br/ba/vitoriadaconquista
11.4. A CONTRATADA poderá solicitar o cancelamento do preço
registrado, mediante justificativa escrita, por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração, que
comprove a impossibilidade temporária ou definitiva de cumprir as
exigências deste instrumento convocatório
12. Cláusula Décima Segunda – Vinculação ao Edital de
Licitação
12.1. Integra a presente Ata de Registro de Preços com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s),
como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo do
presente documento, bem como, do respectivo Edital e seus
anexos
13. Cláusula Décima Terceira - Foro
As partes elegem o Foro da Cidade de Vitória da Conquista,
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Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente compromisso outrora firmado
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente
Registro de preço com Compromisso Fornecimento/Prestação de
Serviço(s) em 01 (UMA) via de igual teor e forma na presença das
testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme

Vitória da Conquista - BA, 07 de junho de 2016.
______________________________________

KARINE BRITO MATOS SANTOS
______________________________________

SALATIEL ANDRADE SILVA - EPP

Testemunhas:
_________________________________

_______________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181 / 2016 SMS 1ª
PUBLICAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE

SERVIÇO

Modalidade
de Licitação:

Pregão
Eletrônico

(SRP)

Número:
022/2016-

SMS

Ata de Registro de Preços nº 181 / 2016 SMS
Processo Administrativo nº 247.071/2015
Pregão Eletrônico (SRP) nº 022/2016-SMS
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde/SMS

Aos 03 dias do mês de junho do ano de 2016, na cidade de Vitória

da Conquista, Estado da Bahia,o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA
CONQUISTA – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
à Praça Joaquim Correia nº 55, Centro – CEP 45.000-907, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº 14.239.578/0001-00, neste ato devidamente
representado pela Ilma. Sra. Secretária Municipal de Saúde,
KARINE BRITO MATOS SANTOS, brasileira, casada, enfermeira,
residente à a Rua N nº 605, Felícia Vitória da Conquista – BA,
CEP 45.055-585, RG nº 04166999-10 - SSP-BA, CPF nº
734244715-34 doravante denominada PROMITENTE
CONTRATANTE e a empresa FABIANO OLIVEIRA BOTELHO -
ME sediada à Av. Pára, 384 Ibirapuera CEP: 45.075.020 , Vitoria
da Conquista –BA. inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.005.029/0001-
30 , Inscrição Estadual nº 111.179.785, doravante denominada
PROMITENTE CONTRATADA, neste ato representada pelo(a)
S r ( ª ) Fabiano Oliveira Botelho brasileiro(a), solteiro(a),
comerciante, residente e domiciliado(a) à Rua Deodoro da
Fonseca, 48, Iracema CEP: 45.000-865 portador(a) do RG nº
070.3410954- SSP/BA. e CPF nº 953.543.955-34, acordam
proceder e obriga-se ao quanto segue relativo ao REGISTRO DE
PREÇO PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE PESSOA
JURÍDICA OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  DE
CONFECÇÃO MATERIAIS VISUAL E IMPRESSO, PARA
ATENDER ÀS DEMANDAS DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA À
SAÚDE-DVS, DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA-DAB,
DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E
ESPECIALIZADA–DAPE E CENTRO MUNICIPAL
ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E AUDITIVA-
CEMERF, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -
SMS, nos termos do Decreto Municipal nº. 13.558/2010 e do Edital
do Pregão Eletrônico SRP nº 022/2016-SMS em epígrafe, parte
integrante do presente instrumento independente de transcrição,
nas condições abaixo:
1. Cláusula Primeira – Objeto
1.1. O Objeto desta Ata-Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) é o Registro dos Preços
ofertados pelo PROMITENTE CONTRATADO para todos os itens
que seguem mencionados abaixo, que foram devidamente
quantificados e especificados na proposta apresentada em
24/05/2016, originária da licitação Pregão Eletrônico SRP nº
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022/2016-SMS, e conforme ANEXO deste Edital que consiste no
resumo final da licitação confirmado na respectiva ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS:

Lote Nº. Item n.º

Aquisiç
ão ou

Contrat
ação de
(descriç

ão):

Q.
LICITA

DA
U.F.

Valor
Unitário

R$

Valor
Total 

R$

4.1

Folder
D1:
Tamanh
o Aberto
(50x30c
m).
Tamanh
o
fechado
(10x30c
m),
couchê
150g.
Cor 4x4.
Com 4
dobras.
Mínima
por
tiragem:
300
und.

3.000 UND 0,78 R$
2.340,00

Folder -
10
Passos.
(Folder
A1:
TAM –
30,00 x
21,00) –
(Taman

4.2 ho
fechado
10,00 x
21,00) –
Couchê
150g,
Cor 4 x
4, duas
dobras.
Tiragem
Única.

10.000 UND 0,24 R$
2.400,00

4.3

Folder -
Alimenta
ção.
(Folder
A1:
TAM –
21,00 x
29,00),
Couchê
115g,
Colorido
, uma
dobra.
Tiragem
Única.

10.000 UND 0,22 R$
2.200,00

4.4

Folder -
Diabete
s.
(Folder
A1:
TAM –
30,00 x
21,00) –
(Taman
ho
fechado
10,00 x
21,00) –

10.000 UND 0,24 R$
2.400,00
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Couchê
150g,
Cor 4 x
4, duas
dobras.
Tiragem
Única.

4.5

Folder -
Gestant
e.
(Folder
A1:
TAM –
30,00 x
21,00) –
(Taman
ho
fechado
10,00 x
21,00) –
Couchê
150g,
Cor 4 x
4, duas
dobras.
Tiragem
Única.

10.000 UND 0,24 R$
2.400,00

4.6

Folder -
Lactante
. (Folder
A1:
TAM –
30,00 x
21,00) –
(Taman
ho
fechado
10,00 x
21,00) –

10.000 UND 0,24 R$
2.400,00

4

Couchê
150g,
Cor 4 x
4, duas
dobras.
Tiragem
Única.

4.7

Folder -
Orientaç
ão
Amame
ntação.
(Folder
A1:
TAM –
30,00 x
21,00) –
(Taman
ho
fechado
10,00 x
21,00) –
Couchê
150g,
Cor 4 x
4, duas
dobras.
Tiragem
Única.

10.000 UND 0,24 R$
2.400,00

4.8

Folder -
para
criança
colorir,
TAM
ofício,
papel
colorido.
Tiragem
Única.

10.000 UND 0,09 R$
900,00
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4.9

Folder
A:Tama
nho
(21,00 X
29,00).
couchê
115g.
Cor 4 x
0. Refile
e dobra.
70
Matrizes
,
tiragem
de 500
folhas

29.500 UND 0,50
R$

14.750,0
0

4.10

Folder
A1:Tam
anho
Aberto
(30,00 X
21,00).
Tamanh
o
fechado
(10,00 X
21,00),
couchê
150g.
Cor 4 x
4. Duas
dobras.
128
Matrizes
,
tiragem
de 300
folhas

48.500 UND 0,45
R$

21.825,0
0

Folder -

4.11

Alimenta
ção.
(Folder
A1:
TAM –
21,00 x
29,00),
Couchê
115g,
Colorido
, uma
dobra.M
ínimo
de 100.

10.000 UND 1,00
R$

10.000,0
0

4.12

Folder
A:
tamanho
21x29.
couchê
115g,
cor 4x0.
Refile e
dobra
Mínimo
de 100.

10.000 UND 1,00
R$

10.000,0
0

Folder
A1:
TAM –
30,00 x
21,00
(Taman
ho
fechado
10,00 x
21,00) –
Couchê
150g,
Cor 4 x
4, duas
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4.13
dobras.
Temas:
10
Passos,
Diabete
s,
Gestant
e,
Lactante
,
Orientaç
ão
Amame
ntação;
dentre
outros.
Mínimo
de 50.

13.000 UND 1,24
R$

16.120,0
0

4.14

Folder
D1:
tamanho
aberto
(50x31c
m).
Tamanh
o
fechado
(10x30c
m),
couchê
150g,
cor 4x4.
4
dobras
Mínimo
de 50.

12.000 UND 2,00
R$

24.000,0
0

Folder
D1:Tam
anho

4.15

Aberto
(50,00 X
30,00).
Tamanh
o
fechado
(10,00 X
30,00),
couchê
150g.
Cor 4 x
4. 4
dobras.
Mínimo
de 50.

3.000 UND 2,98
R$

8.940,00

Valor Total do Lote R$ 123.075,00

8.1

Cartaz
(Cartaz
B1:
TAM –
44,00 x
64,00),
Couchê
115g, 4
x 0.
Temas
diversos
:
amamen
tação,
Criança
s,
Diabete
s,
Gestant
es;
Mínimo
de 225.

900 UND 3,50 R$
3.150,00

Cartaz
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8.2

A:
tamanho
29x42c
m,
couchê
115g.
cor 4/0.
Mínimo
de 10.

100 UND 3,44 R$
344,00

8.3

Cartaz
A1:
tamanho
30x30c
m,
couchê
115g.
cor 4/0.
Mínimo
de 10.

100 UND 2,00 R$
200,00

8.4

Cartaz
A2:
Tamanh
o 30
X42,0
cm,
couchê
115g.
cor 4/0.
Mínimo
de 50.

1.500 UND 2,62 R$
3.930,00

8.5

Cartaz
B3:
tamanho
44x64
cm,
couchê
150g.
cor 4/0

1.100 UND 3,50 R$
3.850,00

Mínimo
de 50.

8.6

Cartaz
B3:
Tamanh
o
44X64,0
cm,
couchê
150g.
cor 4/0.
Mínimo
de 50.

1.000 UND 3,81 R$
3.810,00

8.7

Cartaz:
Impress
ão em
papel
couchê
brilho
150g,
cor 4x4,
tam. A3,
fotolitro
digital.
Mínimo
de 50.

500 UND 2,60 R$
1.300,00

8.8

CARTA
Z:
Tamanh
o 59,4 x
42 cm,
couchê
115g.
Cor 4/0
Mínimo
de 50.

300 UND 4,00 R$
1.200,00

Cartaz
A2:
Tamanh
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8

8.9

o 30
X42,0
cm,
couchê
115g.
cor 4/0.
Mínimo
de 10.

100 UND 2,65 R$
265,00

8.10

Cartaz -
Amame
ntação.
(Cartaz
B1:
TAM –
44,00 x
64,00),
Couchê
115g, 4
x 0.
Tiragem
Única

200 UND 3,38 R$
676,00

8.11

Cartaz -
Criança
s.
(Cartaz
B1:
TAM –
44,00 x
64,00),
Couchê
115g, 4
x 0.
Tiragem
Única

200 UND 3,38 R$
676,00

Cartaz -
Diabete
s.
(Cartaz

8.12

B1:
TAM –
44,00 x
64,00),
Couchê
115g, 4
x 0.
Tiragem
Única

200 UND 3,38 R$
676,00

8.13

Cartaz -
Gestant
es.
(Cartaz
B1:
TAM –
44,00 x
64,00),
Couchê
115g, 4
x 0.
Tiragem
Única

200 UND 3,38 R$
676,00

8.14

Cartaz
A2:
Tamanh
o 30
X42,0
cm,
couchê
115g.
cor 4/0.
– 5
matriz
de 1000

5.000 UND 0,68 R$
3.400,00

Cartaz
B1:
Tamanh
o 44X
64,0 cm,
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8.15 couchê
115g.
cor 4/0.
– 11
Matriz.
TIRAGE
M DE
500.

15.500 UND 0,20 R$
3.100,00

8.16

CARTA
Z:
Tamanh
o 59,4 x
42 cm,
couchê
115g.
Cor 4/0.
14
Matriz.
TIRAGE
M de
300.

3.000 UND 1,10 R$
3.300,00

8.17

Cartaze
s A2,
tamanho
30x42
cm,
couchê
115g
cor 4x4,
06
matriz /
com
100.

900 UND 2,65 R$
2.385,00

Cartaz
A2:
Tamanh
o
30x42c
m,

8.18 couchê
115g.
Cor 4/0.
Mínima
por
tiragem:
120
und.

1.200 UND 0,66 R$
792,00

Valor Total do Lote R$ 33.730,00

10.1

Certifica
do A1:
tamanho
29,7x21
cm,
couchê
230g,
cor 4x0.
Mínima
por
tiragem:
100
und.

600 UND 1,27 R$
762,00

10.2

Certifica
do A1:
tamanho
29,7 X
21 cm,
couchê
230g,
cor 4 X
0. 30
Matriz
com
impress
ão de
50.

4.100 UND 1,27 R$
5.207,00

Certifica
do
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10

10.3

tamanho
29x21c
m
couchê
250g
cor 4x4
Mínimo
de 50.

800 UND 1,27 R$
1.016,00

10.4

Certifica
do:
tamanho
21x29c
m,
couchê
250g,
cor 4x0
Mínimo
de 50.

500 UND 1,27 R$
635,00

10.5

Certifica
do:
Tamanh
o 29,7x
21 cm,
couchê
230g,
cor 4x0
Mínimo
de 50.

1.200 UND 1,27 R$
1.524,00

10.6

Certifica
dos 21 x
30 cm,
couchê
250g,
Cor 4 x
0,
Impress
ão
Colorida
.

800 UND 1,27 R$
1.016,00

Mínimo
de 50.

10.7

Certifica
dos.
(Impres
são
colorida
em
papel
couchê,
240g,
TAM –
21 x 30
cm).

2.000 UND 1,27 R$
2.540,00

Valor Total do Lote R$ 12.700,00

12

12.1

Convite
C:
tamanho
10 X 15
cm,
couchê
230g,
cor 4 X
0.
Mínimo
de 50.

300 UND 0,50 R$
150,00

12.2

Convite:
tamanho
10x15
cm,
couchê
230g,
cor 4x4
Mínimo
de 50.

500 UND 0,50 R$
250,00

Valor Total do Lote R$ 400,00
Boletim
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13.1

de
Produçã
o
Ambulat
orial
Individu
alizado
(BPA) -
Papel
A4 – Ap
63 gr-
impress
ão preta
-
apenas
Frente –
bloco
com 100
folhas –
MATRIZ
ÚNICA

92 BLOCO 8,02 R$
737,84

13.2

Boletim
epidemi
ológico,
contend
o 06
paginas
TAM
A4,
impress
ão
colorida
frente e
verso.
Papel
A p 75gr
– matriz
de 30
com
impress

2.400 UND 6,08
R$

14.592,0
0

13

ão de
100
folhas

13.3

Boletim
mensal
de
doses
aplicada
s
tamanho
42
x32cm
75g
impress
ão preta
frente e
verso
com
dobra
conform
e
modelo.
Mínimo
de 500.

1.000 UND 0,61 R$
610,00

13.4

Boletim
mensal
de
movime
nto de
imunobi
ológicos
tamanho
43 x32
75g
impress
ão
preta,
frente e
verso 4

1.000 UND 1,10 R$
1.100,00
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pag com
dobra,
conform
e o
modelo
Mínimo
de 500.
1
MATRIZ
.

13.5

Boletim
informati
vo,
contend
o 01
folhas
TAM
A4,
impress
ão
colorida
frente e
verso,
papel
couchê,
Ap 75g.
02
matrizes
de 500
folhas

1.300 BLOCO 1,00 R$
1.300,00

Boletim
informati
vo,
contend
o 02
folhas
TAM
A4,
impress

13.6 ão
colorida
frente e
verso,
papel
couchê
120g.
02
matrizes
de 500
folhas

1.000 BLOCO 1,41 R$
1.410,00

Valor Total do Lote R$ 19.749,84

14

14.1

Crachá
com
cordão
de rabo
de gato
15x10
Mínimo
de 30.

400 UND 2,68 R$
1.072,00

14.2

Crachá
tamanho
10x15
cm,
couchê
250g,
cor 4x0
Mínimo
de 50.

10.800 UND 0,38 R$
4.104,00

14.3

Crachá:
tamanho
10x15c
m,
couchê
250g,
cor 4x0.
Mínima
por
tiragem:

600 UND 0,40 R$
240,00
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100
und.

14.4

Crachá
tamanho
10x15
cm,
couchê
250g,
cor 4x4.
48
Matrizes
com
imprssã
o de 50.

800 UND 0,44 R$
352,00

Valor Total do Lote R$ 5.768,00

16.1

PANFLE
TO,
Papel:
Couchê
80g
Tamanh
o Final:
10×14
cm
Tamanh
o Arte
com
Sangra:
10,3×14,
3 cm
Cor:
4×0
(Frente
Colorida
– Verso
em
Branco).
Mínimo

12.000 UND 0,35 R$
4.200,00

de 100.

16.2

Panfleto
:
formato
15x21c
m,
couchê
115g.
cor 4/0.
Acabam
ento
refile;
fotolito
digital
Mínimo
de 100.

1.000 UND 0,93 R$
930,00

16.3

Panfleto
:
formato
21x15c
m,
couchê
115g.
cor 4/0
acabam
ento
refile;
fotolito
digital.
Mínimo
de 50.

300 UND 1,03 R$
309,00

16.4

Panfleto
:
formato
21x29c
m,
couchê
115g.
cor 4/4. 10.000 UND 2,10

R$
21.000,0
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16

Acabam
ento
refile;
fotolito
digital
Mínimo
de 100.

0

16.5

Panfleto
s A4
formato
15x21
cm,
couchê
115g.cor
4x4
acabam
ento
refile;
fotolito
digital.
Mínimo
de 100.

8.000 UND 1,10
R$

8.800,00

16.6

Panfleto
B:format
o 21,0 X
29 cm,
couchê
115g.
cor 4/4.
Acabam
ento:
Refile;
Fotolito
digital.
10
Matrizes
tiragem
de 500
panfleto

20.000 UND 0,78
R$

15.600,0
0

s.

16.7

Panfleto
s A4
formato
15x21
cm,
couchê
115g.cor
4x4
acabam
ento
refile;
fotolito
digital.
20
Matriz
de 500.

7.000 UND 0,62 R$
4.340,00

16.8

Panfleto
s B,
formato
21x29c
m,
couchê
115g.cor
4x4
acabam
ento
refile;
fotolito
digital.
05
matrizes
de 500

2.500 UND 1,06 R$
2.650,00

Valor Total do Lote R$ 57.829,00
Cartão
de
vacinaç
ão
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18.1

animal:
papel
tipo
cartolina
,
impress
ão
preta,
frente e
verso,
tamanho
10 x 7
cm.
Tiragem
única.

30.000 UND 0,03 R$
900,00

18.2

Cartão
de
vacinaç
ão do
aduldo:
papel
tipo
cartolina
,
impress
ão preta
frente e
verso,
tamanho
aberto,
14 x 20
cm,com
duas
dobras.
Tiragem
Única

60.000 UND 0,09 R$
5.400,00

Cartão
de
Apraza

18

18.3

mento –
Tamanh
o aberto
18x014c
m e
tamanho
fechado
9x14cm,
impress
ão
frente e
verso,
preto.
Papel
couchê,
gramatu
ra 180g.
Mínima
por
tiragem:
500
und.

5.000 UND 0,17 R$
850,00

18.4

Cartão,
papel
tipo
cartolina
,
impress
ão
preta,
frente e
verso,
tamanho
21 x
12,5cm
– única

500 UND 0,30 R$
150,00

Cartão
de
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18.5

visita:
tamanho
5 X
9cm,
supremo
250g,
cor 4 X
4.
Mínimo
de 50.

3.000 UND 0,35 R$
1.050,00

Valor Total do Lote R$ 8.350,00

20.1

Solicitaç
ão de
Exames
Laborat
oriais
Tamanh
o meio
oficio –
Frente –
única.
Bloco c
100
folhas

1.030 BLOCO 1,60 R$
1.648,00

20.2

Solicitaç
ão de
Procedi
mento
Tamanh
o meio
oficio –
Frente –
única.
Bloco c
100
folhas

1.050 BLOCO 3,82 R$
4.011,00

Receitu
ário

20

20.3

Médico
tamanho
meio
oficio –
papel
sufite -
Frente –
bloco
de 100 -
Tiragem
Única.

1.030 BLOCO 1,60 R$
1.648,00

20.4

Solicitaç
ão de
procedi
mento –
impress
ão em
preto,
papel
gramatu
ra 50g,
tamanho
15x21,
bloco
100
und.
Mínima
por
tiragem:
50 und

200 BLOCO 3,96 R$
792,00

Valor Total do Lote R$ 8.099,00

Valor Total da Planilha =====>

R$
269.700,

84
1.2. Os preços da PROMITENTE CONTRATADA, relacionados
aos moldes do Anexo VI deste Edital, ficam registrados para fins
de cumprimento deste instrumento e dos Contratos que venham a
ser firmados entre a PROMITENTE CONTRATADA e o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, através da Secretaria
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Municipal de Saúde – SMS.
1.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração
Pública Municipal a firmar as contratações que deles poderão
advir, ficando facultado a utilização de outras licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade
de condições
1.4. Fica o PROMITENTE CONTRATADA obrigado a aceitar,
quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e
dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou
supressões que se fizer nas compras, de até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões
resultantes de acordo celebrado entre as partes, na forma dos §§
1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/93
1.5. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a
associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência,
total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou
incorporação da contratada, não se responsabilizando o
PROMITENTE CONTRATANTE por nenhum compromisso
assumido por aquela com terceiros
1.6. Durante o prazo de validade, as propostas selecionadas no
registro de preços ficarão à disposição da ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, para que efetue as contratações nas oportunidades e
quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido
2. Cláusula Segunda – Dotação Orçamentária
2.1. As despesas decorrentes da execução da presente licitação
correrão pelos Projetos/Atividades e Elementos de Despesa
referenciados em edital ou àqueles informados pela unidade
requisitante da licitação à época da contratação, devidamente
ajustados nas dotações do exercício subsequente
3. Cláusula Terceira – Preço e Condições de Pagamento
3.1. O valor da presente Ata-Termo de Compromisso é o valor
ofertado pelo PROMITENTE CONTRATADO para o(s) lote(s)
4,8,10,12,13,14,16,18 e 20 resultantes do resultado da licitação e
constante(s) da proposta apresentada no Pregão Eletrônico SRP
nº. 022/2016-SMS, que faz parte integrante deste instrumento,
independentemente de transcrição, perfazendo o valor total
estimado de R$ 269.600,84 (DUZENTOS E SESSENTA E NOVE
MIL E SEISCENTOS REAIS E OITENTA E QUATRO
CENTAVOS), fixos, inclusos todos os custo e despesas
decorrentes de transporte CIF/Vitória da Conquista, seguros,

tributos, contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos e todos
os custos de qualquer natureza necessários à perfeita execução
do objeto licitado
3.2. O pagamento será realizado pela Administração Municipal em
até 30 dias após o recebimento e emissão da Nota Fiscal, através
de crédito em conta corrente junto ao banco e agência bancária
informados pela CONTRATADA em sua respectiva proposta de
preços, após o recebimento definitivo dos materiais e ou serviços
atestados pela Unidade Requisitante da licitação, que procederá
conferência dos serviços, materiais e quantidades recebidas com
respectiva Nota Fiscal, nos termos da legislação vigente
3.3. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo
servidor competente, da Nota Fiscal, que deverá vir acompanhada
do DANFE e/ou RANFS, apresentadas pela CONTRATADA.
3.3.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade
da Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA e do regular
cumprimento das obrigações assumidas;
3.3.2. O DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
será exigido, sempre que a nota fiscal for eletrônica;
3.3.3. O Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço - RANFS -
será exigido, nos casos de prestadores de serviço sediados fora
do Município de Vitória da Conquista, cuja nota fiscal não seja
emitido por este Ente, mas que executarem o serviço neste
Município, conforme arts. 32, 33 e 34 do Decreto Municipal n.º
15.454, de 18 de outubro de 2013.
3.4. Os pagamentos poderão ser sustados pela CONTRATANTE
nos seguintes casos:
3.4.1. Não cumprimento das obrigações assumidas que possam
de qualquer forma prejudicar a CONTRATANTE.
3.4.2. Inadimplência de obrigações da CONTRATADA para com a
CONTRATANTE, por conta do estabelecido no contrato;
3.4.3. Não execução das condições estabelecidas no contrato;
3.5. Em Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que
a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para
tanto, o valor devido poderá ser acrescido de encargos moratórios
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite
prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa
de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
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EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor
originariamente devido
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

I =
(6 / 100)
365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento
e a data do efetivo pagamento.
VP = Valor da Parcela em atraso
3.6. Na ocorrência de necessidade de providências
complementares por parte da contratada o decurso do prazo de
pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir
da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será
devida atualização financeira
3.7. O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá
ser apresentado pela CONTRATADA, através de Nota Fiscal, no
mínimo de duas vias, com os requisitos da lei vigente, dentro dos
prazos estabelecidos na sua proposta, após assinatura do contrato
ou outros instrumentos hábeis, nas formas previstas na legislação
vigente
3.8. A entrega do material, por parte da CONTRATADA, para a
Unidade Requisitante mencionada no Item 2 Parte A do
Preâmbulo deste edital, NÃO PODERÁ ESTAR VINCULADA A
DÉBITOS DE OUTRAS UNIDADES, porventura existentes, sob
pena de sanções previstas em lei
3.9. A CONTRATANTE se reserva o direito de recolher e/ou reter,
no valor pago, tributos que sejam de sua competência ou dos
quais seja responsável ou substituto tributário;
3.10. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, salvo
quando, por algum fato ou motivo superveniente, as obrigações
para uma das partes tornarem-se extremamente onerosas,
constatando-se deste modo, uma quebra do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, devendo ser cumprido entre as partes todos
os requisitos e procedimentos determinados pelo Edital de
Licitação e seus anexos.
3.10.1. Caso ocorra o fato descrito na subcláusula “3.11” a
CONTRATADA deverá solicitar formalmente a CONTRATANTE,
por meio da Gerência de Compras, o reajuste do valor pactuado,
acostando os devidos documentos que comprovem a procedência

do pleito, após será realizado pela CONTRATANTE, estudo de
mercado que comprove a situação fática descrita;
4. Cláusula Quarta – Validade
4.1. Esta Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) terá validade de 12 (doze)
meses, a contar da data de assinatura, conforme Inciso III § 3º do
art. 15 da Lei nº 8.666/93, podendo, a critério da Administração
Pública Municipal, serem celebrados tantos contratos quantos
necessários, para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde,
unidade requisitante do presente processo licitatório
5. Cláusula Quinta – Obrigações do Promitente Fornecedor
5.1. Cumprir a presente Ata com efeito de Termo de Compromisso
de Fornecimento/Prestação de Serviço(s) conforme disposições
nele constantes, sem prejuízo da cobrança da multa
correspondente ao período total do atraso, respeitado o disposto
na cláusula quarta, bem como na legislação vigente
5.2. Cumprir, integralmente todas as cláusulas constantes dos
contratos por ventura firmados, sob pena de cancelamento da
presente Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s)
5.3. Entregar o material ou prestar o serviço no endereço
mencionado no Edital, Parte B - das Disposições Específicas
do Certame deste edital ou no local previamente definido, em
até 10 (dez) dias corridos do recebimento da(s) Ordem(s) de
Compra(s)/Serviço(s)- (Pedido(s) emitida pelo órgão da
Administração Pública responsável pelo gerenciamento da Ata de
Registro de Preços (Coordenação de Apoio Técnico
Administrativo), nos termos do § 2º do Decreto Municipal nº
13.558/2010
5.4. Manter durante todo o prazo de validade do Registro de
Preços todas as condições de habilitação exigidas na licitação em
referência, como condição para celebração do contrato ou
instrumento equivalente
5.5. Apresentar-se junto à Administração Municipal quando
convocado, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados
da data do recebimento da convocação, durante o período de
vigência desta Ata de Registro de Preços, para assinatura do
contrato de fornecimento, nos termos e cláusulas previstas neste
edital
5.6. Corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas,
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os materiais ou serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou
desconformidades no total ou em parte com o objeto desta
licitação
5.7. Acompanhar a confecção da Ata com efeito de Termo de
Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviços e do
Contrato de Fornecimento/Prestação de Serviços ou
documento equivalente, com vistas a realizar a retirada de tais
documentos junto à Administração Municipal para assinatura
e devolução junto ao Órgão Gerenciador (Coordenação de
Apoio Técnico Administrativo), situado no endereço
mencionado, conforme segueCoordenação de Apoio Técnico
Administrativo – Rua Coronel Gugé, nº 211, Centro, CEP
45.000-510 – Vitória da Conquista, BA. Fone/fax: (77) 3429-
7412 / 3429-7410; e-mail: licitacao.saudevc@gmail.com
6. Cláusula Sexta – Da Contratação
6.1. A PROMITENTE CONTRATADA poderá ser convocado a
qualquer momento, durante o período de vigência deste Registro
de Preços, para assinatura do contrato, que deverá fazê-lo no
prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados da data do
recebimento da convocação via comunicação expressa
6.2. O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, ESTADO DA
BAHIA, observados os critérios e condições estabelecidas neste
edital, poderá contratar, concomitantemente, com dois ou mais
fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se
a capacidade de fornecimento do bem ou serviço do licitante e
obedecida à ordem de classificação das respectivas propostas
6.3. Na hipótese de PROMITENTE CONTRATADA convocada não
assinar o Contrato ou instrumento equivalente, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da
convocação, a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá chamar os
demais licitantes que tenham os seus preços registrados,
obedecendo à ordem de classificação, propondo a contratação do
fornecimento dos materiais ou dos serviços registrados, pelos
preços apresentado pelo primeiro colocado
6.4. Na hipótese de os demais licitantes não aceitarem a
contratação pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, a
Administração poderá realizar nova licitação, perdendo o
participante desta Ata de Registro, a critério da administração, o
direito de preferência
6.5. A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente

deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou
mandatário com poderes expressos
6.6. Os contratos decorrentes deste Registro de Preços terão sua
vigência conforme as disposições contidas no Edital e nos
respectivos contratos, obedecido ao disposto no art. 57 da Lei no

8.666/93
6.7. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais registradas, acréscimos que se fizerem no objeto, de
até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada
lote/produto registrado
7. Cláusula Sétima – Forma de Fornecimento, Entrega e
Recebimento dos Materiais
7.1. O compromisso de fornecimento/prestação de serviço(s)
estará perfeitamente caracterizado mediante a emissão da Nota
de Empenho da unidade gestora da despesa, com posterior
encaminhamento da(s) Ordem(s) de Compra(s)/Serviço(s)
(Pedido(s)) aos respectivos PROMITENTES CONTRATADAS  de
cada lote licitado
7.2. Os produtos deverão conter em suas embalagens e unidades
de acondicionamento o número do lote e validade, quando
necessária
7.3. Os produtos nacionais ou importados deverão ser entregues
contendo rótulos com todas as informações sobre os mesmos em
língua portuguesa, nos termos do art. 31 do Código de Defesa do
Consumidor
7.4. A Nota Fiscal preferencialmente deverá conter o(s) lote(s) de
fabricação de cada produto a ser entregue
7.5. Os produtos/serviços serão recebidos pela(s) respectiva(s)
unidade(s) requisitante(s) da licitação, que procederá a
verificação da conformidade do material com a(s)
especificação(ões), no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados
do seu recebimento. Transcorrido tal prazo sem que a Unidade
requisitante, através do órgão responsável, aponte quaisquer
desvios, falhas, vícios, defeitos ou desconformidades no que se
refere aos produtos entregues, será declarado o recebimento
definitivo do(s) produto(s)/serviço(s)
7.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a
responsabilidade da PROMITENTE CONTRATADA pela perfeita
execução deste documento de compromisso de fornecimento,
quanto à qualidade, correção e segurança do objeto contratado
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7.7. Correrá por conta da PROMITENTE CONTRATADA, toda e
qualquer despesa com ensaios, testes, laudos e demais provas
exigidas por normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do
objeto deste instrumento, sempre que necessário
7.8. O detentor do Registro de Preços é obrigado a corrigir,
remover ou substituir, totalmente às suas expensas, os materiais
em que se verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no
total ou em parte com o objeto desta licitação
8. Cláusula Oitava – Reajustamento e Revisão
8.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações,
obedecidas às disposições previstas na legislação vigente, em
especial, art. 12 do Decreto Municipal nº 13.558/2010 e
disposições previstas no respectivo edital
8.2. A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada,
em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado
8.3. Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-
se superior ao praticado no mercado o órgão gerenciador deverá
a) convocar a contratada visando à negociação para a redução de
preços e sua adequação ao praticado pelo mercado
b) convocar os demais contratados visando igual oportunidade de
negociação
8.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor/prestador, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a
Administração Municipal, através do Órgão Gerenciador, poderá
a) l iberar a CONTRATADA do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidade, se confirmado a veracidade dos motivos
e comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação
ocorrer antes do pedido de fornecimento/prestação de serviço
b) convocar os demais licitantes visando igual oportunidade de
negociação
8.5. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador
deverá proceder à suspensão do item da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa
8.6. Os preços registrados poderão ser revistos nos termos e
prazo fixado pelo órgão da Administração Publica responsável pela
condução do conjunto de procedimentos do certame para registro
de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele

decorrente, nos termos do inciso III, art. 2º do Decreto Municipal nº
13.558/2010
8.7. A revisão de preços registrados em Ata não implica em
revisão dos preços dos contratos decorrentes de respectiva
licitação, a qual dependerá de requerimento formal do
CONTRATADO e de comprovação do impacto que gerou o
eventual desequilíbrio econômico-financeiro
8.8. Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se
apresentem superiores aos de mercado
8.9. A revisão do preço somente será deferida após cumprir todos
os requisitos previstos no Item 18 das Disposições Gerais deste
edital, e terá validade a partir da data de publicação da deliberação
no Diário Oficial do Município
9. Cláusula Nona - Fiscalização do Contrato e Recebimento do
Objeto
9.1. Competirá ao Órgão Solicitante do Registro de Preços
proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da
fiscalização do PROMITENTE CONTRATANTE não eximirá à
PROMITENTE CONTRATADA de total responsabilidade na
execução do contrato
9.1.1. Competirá ao PROMITENTE CONTRATANTE  do Registro
de Preços, através da Unidade Requisitante e do Órgão
Gerenciador
a) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução
do contrato, determinando as providências necessárias à correção
das falhas ou defeitos observados
b) Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de
controle, acompanhamento e avaliação financeira de contratos e
convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam
acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual
c) Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a
regularidade da execução do contrato
d) Promover, com a presença da PROMITENTE CONTRATADA ,
a verificação da execução já realizada, emitindo a competente
habilitação para o recebimento de pagamentos
e) Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle,
acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios
f) Fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
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assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações
trabalhistas e previdenciárias
g) Ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de
empregados da PROMITENTE CONTRATADA , cuja permanência
seja inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação
fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da PROMITENTE
CONTRATADA, quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas
e previdenciárias, bem como qualquer outra que tal fato imponha
h) Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de
documentos relacionados com a execução do contrato
9.2. Nos casos de aquisição de equipamentos ou prestação de
serviços de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo
circunstanciado e, nos demais, mediante recibo
9.3. O contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer
proposição de fornecimento/prestação de serviço em desacordo
com as especificações do objeto da licitação
9.4. A PROMITENTE CONTRATADA se comprometerá a atender
com presteza às reclamações sobre a qualidade e pontualidade do
fornecimento, providenciando sua imediata correção, sem ônus
para o Município de Vitória da Conquista
9.5. Em caso de divergência entre a Nota de Empenho e a Nota
Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues, o
Fornecedor/Prestador será notificado para retirá-los imediatamente
providenciando eventuais retificações que prezem pela perfeita
execução do objeto licitado
10. Cláusula Décima - Das Penalidades
10.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando
a) Descumprir as condições da respectiva Ata de Registro de
Preços com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s).
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento
equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável
c) Não retirar a respectiva Ata de Registro de Preços com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s)
ou documento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável
d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este
se tornar superior àqueles praticados no mercado

10.2. A inexecução contratual, da Ata de Registro de Preços com
efeito de Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de
Serviço(s), inclusive por atraso injustificado, sujeitará a
CONTRATADA à multa de mora, que será graduada de acordo
com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites
máximos
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do
adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-
se a efetuar o reforço da caução, conforme o caso, dentro de 10
(dez) dias contados da data de sua convocação
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não
realizado
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia subsequente
ao trigésimo
10.2.1. A multa a que se refere este item não impede que a
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as
demais sanções previstas na legislação vigente
10.2.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo,
será descontada da garantia do contratado faltoso
10.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além
da perda desta, a PROMITENTE CONTRATADA  responderá pela
sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o
caso, cobrada administrativa e judicialmente
10.2.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se
reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à
PROMITENTE CONTRATADA o valor de qualquer multa
porventura imposta
10.2.5. As multas previstas neste item não têm caráter
compensatório e o seu pagamento não eximirá a PROMITENTE
CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas
11. Cláusula Décima Primeira - Da Rescisão
11.1. Os preços registrados poderão ser suspensos
temporariamente ou cancelados pela Administração, nas seguintes
hipóteses
a) Quando se tornarem superiores aos praticados no mercado
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b) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado
11.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado do
fornecedor ou prestador de serviços, nas hipóteses previstas nesta
cláusula será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos
autos que deram origem ao Registro de Preços
11.3. Antes da suspensão ou cancelamento, a Administração
poderá proceder à negociação com o fornecedor ou prestador de
serviços, visando à revisão para a redução do preço registrado a
fim de compatibilizá-lo com os praticados no mercado
11.3.1. No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do
fornecedor ou prestador de serviço, a comunicação será feita
mediante publicação no link abaixo citado, considerando
cancelado o preço registrado a partir da data da publicação;

http://www.dom.pmvc.ba.gov.br/
11.4. A PROMITENTE CONTRATADA  poderá solicitar o
cancelamento do preço registrado, mediante justificativa escrita,
por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela
Administração, que comprove a impossibilidade temporária ou
definitiva de cumprir as exigências deste instrumento convocatório
12. Cláusula Décima Segunda – Vinculação ao Edital de
Licitação
12.1. Integra a presente Ata de Registro de Preços com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s),
como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo do
presente documento, bem como, do respectivo Edital e seus
anexos
13. Cláusula Décima Terceira - Foro
As partes elegem o Foro da Cidade de Vitória da Conquista,
Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente compromisso outrora firmado
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente
Registro de preço com Compromisso Fornecimento/Prestação de
Serviço(s) em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das
testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme

Vitória da Conquista - BA, 08 DE JUNHO DE 2016.
______________________________________

KARINE BRITO DOS SANTOS MATOS

__D812A42188__

Modalidad
e de
Licitação:
Pregão
Eletrônico
SRP

Número:
073/2016

______________________________________
FABIANO OLIVEIRA BOTELHO -ME

Testemunhas:
________________________________
_______________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 159/2016 PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº. 1.006/ 2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO(S)

Ata de Registro de Preços nº. 159/2016
Processo Administrativo nº. 1.006/ 2016
Interessado: Secretaria Municipal de Educação-SMED

Aos 19 dias do mês de Agosto do ano de 2016, data de
homologação do referido processo licitatório, na cidade de Vitória
da Conquista, Estado da Bahia, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA
CONQUISTA – PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
à Praça Joaquim Correia nº 55, Centro – CEP 45.000-907, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº 14.239.578/0001-00, neste ato devidamente
representado pelo Exmº. Sr. Prefeito Municipal,  GUILHERME
MENEZES DE ANDRADE, brasileiro, casado, médico,  residente e
domiciliado à Rua I, Quadra I, casa nº 24,Morada do Bem Querer,
Bairro Candeias, Vitória da Conquista – BA, portador do RG nº
586.105-53SSP/BA e CPF nº 263.733.517-34, doravante
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denominado CONTRATANTE e a empresa MANUPA COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA-EPP , sediada à
Rua Ver Estevo de Felipe, CEP: 13.990-000, Espirito Santo do
Pinhal-SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.093.776/0001-91,
Inscrição Estadual nº 530.097.744.115, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr(ª) Paulo Cesar
Jacob, brasileiro(a), Divorciado(a), vendedor, residente à Rua
Palmeiras, 225, Apt 198, Bairro Santa Cecilia, CEP: 13.272-163,
São Paulo-SP, portador(a) do RG nº 15.690.390-8 SSP-SP, CPF
nº 061.980.888-80, acordam proceder e obriga-se ao quanto
segue relativo ELABORAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS
PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE PESSOA JURÍDICA PARA
FORNECIMENTO DE VEÍCULOS DESTINADOS À
SUBSTITUIÇÃO GRADATIVA E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE
VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-
SMED COM RECURSOS PROVENIENTES DO TESOURO
FEDERAL, ATA COM VIGÊNCIA DE 12 MESES,  nos termos do
Decreto Municipal nº. 15.499/2013 e do Edital do Pregão
Eletrônico SRP nº. 073/2016 em epígrafe, parte integrante do
presente instrumento independente de transcrição, nas condições
abaixo:
1. Cláusula Primeira – Objeto
1.1 O Objeto desta Ata-Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviços é o Registro dos Preços
ofertados pelo PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR DE
SERVIÇOS para todos os itens que seguem mencionados abaixo,
que foram devidamente quantificados e especificados na proposta
apresentada em 21 de julho de 2016, originária da licitação
Pregão Eletrônico SRP nº 073/2016, e conforme ANEXO deste
Edital que consiste no resumo final da licitação confirmado na
respectiva ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
LOTES 06 - MICROONIBUS

LOTE/I
tens

Subite
ns

Aquisi
ção ou
Contra
tação

de
(descri
ção):

U.F. Quant.
Marca/
Model

o

Valor
Unitári
o R$

Valor
Total

R$

lote 6 6.1 Microo
nibus

UND 2

Iveco R$
268.78

3,00

R$
537.56

6,00

especificação
lote 6

Microonibus
ano/modelo 2016; na cor branca
composto de chassi; carroceria, com
estrutura de aço galvanizado;
revestimento externo das laterais em
alumínio, e frente e traseira em
fiberglass; porta lateral do lado direito
com controle de abertura e fechamento
pneumático controlada pelo motorista
(com chave na parte externa) para
acesso de passageiros; poltronas soft
(no mínimo 23 lugares); tampa traseira
de bagageiro; piso interno de
compensado naval revestido por
passadeiras, devendo este ser do
mesmo nível da parte inferior da tampa
do traseiro do bagageiro; vidros laterais
com abertura corrediça com trava de
fechamento; saídas de emergência no
teto e nas laterais; ar condicionado; cinto
de segurança, porta pacotes no teto sem
iluminação; motor movido a óleo diesel
de 04 cilindros, com potência mínima de
150 cv que atenda aos padrões de
emissão de poluentes conama fase 05;
tanque de combustível com capacidade
mínima depara 150 litros; freios com
acionamento a ar; direção hidráulica;
sistema elétrico de 24 volts; tração
traseira; pintura externa anti-corrosiva;
eixo traseiro com rodado duplo; câmbio
manual de 05 (cinco) marchas à frente e
01(uma) ré; suspensão dianteira
interligadas por mola parabólica e
amortecedores telescópios, suspensão
traseira interligadas por mola
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semielíptica e amortecedores
telescópios ; o veículo deverá ser
equipado com todos os itens exigidos
pela legislação vigente, tais como: pneu
de estepe, macaco, chave de roda,
extintor de incêndio etriângulo.

Valor Total do Lote 01
R$
537.56
6,00

VALOR TOTAL
R$
537.56
6,00

1.2 Os preços do PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR
DE SERVIÇOS, relacionados aos moldes deste Edital, ficam
registrados para fins de cumprimento deste instrumento e dos
Contratos que venham a ser firmados entre o PROMITENTE e o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, através da Secretaria
Municipal de Educação - SMED.
1.3 A existência de preços registrados não obriga a Administração
Pública Municipal a firmar as contratações que deles poderão
advir, ficando facultado a utilização de outras licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade
de condições.
1.4 Fica o PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR DE
SERVIÇOS obrigado a aceitar, quando solicitado pela
Administração, nas mesmas condições e dentro do prazo
contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer
nas compras, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo
celebrado entre as partes, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 65 da
Lei nº 8.666/93.
1.5 É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a
associação da contratada com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão,
cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o
CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela
com terceiros.
1.6 Durante o prazo de validade, as propostas selecionadas no

registro de preços ficarão à disposição da ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, para que efetue as contratações nas oportunidades e
quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido.
1.7 Para as compras com entrega imediata e integral dos bens
adquiridos, será emitida somente a nota de empenho de despesa
em substituição ao termo de contrato, conforme faculta art. 62 § 4º
da lei 8666/93, tendo este instrumento validade para fornecimento
dos itens relacionados na tabela acima.

2. Cláusula Segunda – Da Adesão à Ata de Registro de
Preços

2.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública
que não tenha participado do certame licitatório, mediante
anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada
a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as
regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto
Municipal nº 15.499/2013.
2.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de
Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o
órgão gerenciador e órgãos participantes.
2.3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este
item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento
dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador
e órgãos participantes.
2.4 As adesões à Ata de Registro de Preços são limitadas, na
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independentemente do número de órgãos não
participantes que eventualmente aderirem.
2.5 Ao órgão não participante que aderir à Ata compete os atos
relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a
ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências
ao órgão gerenciador.
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2.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não
participante deverá efetivar a contratação solicitada em até
noventa dias, observado o prazo do de validade da Ata de
Registro de Preços.
3. Cláusula Terceira – Dotação Orçamentária
3.1 As despesas decorrentes da execução da presente licitação
correrão pelos Projetos/Atividades e Elementos de Despesa
referenciados em edital ou àqueles informados pela unidade
requisitante da licitação à época da contratação, devidamente
ajustados nas dotações do exercício subsequente.
4. Cláusula Quarta – Preço e Condições de Pagamento
4.1 O valor da presente Ata-Termo de Compromisso é o valor
ofertado pelo PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR para
o(s) lote(s) 0 6 resultante da licitação e constante(s) da proposta
apresentada no Pregão Eletrônico SRP nº 073/2016, que faz
parte integrante deste instrumento, independentemente de
transcrição, perfazendo o valor total estimado de R$ 537.566,00
(Quinhentos e Trinta e Sete Mil, Quinhentos e sessenta e seis
Reais), inclusos todos os custo e despesas decorrentes de
transporte CIF/Vitória da Conquista, seguros, tributos,
contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos e todos os custos
de qualquer natureza necessários à perfeita execução do objeto
licitado.
4.2 O pagamento será realizado em até 30 dias após o
recebimento e emissão da Nota Fiscal, através de crédito em
conta corrente junto ao banco e agência bancária informados pelo
PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR em sua respectiva
proposta de preços, após o recebimento definitivo dos materiais e
ou serviços atestados pela Unidade Requisitante da licitação, que
procederá conferência dos serviços, materiais e quantidades
recebidascom respectiva Nota Fiscal, nos termos da legislação
vigente.
4.3 Na necessidade de atualização monetária decorrente de
atraso nos pagamentos realizados pela Administração Pública, a
mora será calculada considerando a data do vencimento da Nota
Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a
variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
4.4 Na ocorrência de necessidade de providências
complementares por parte da contratada o decurso do prazo de
pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir

da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será
devida atualização financeira.
4.5 O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá ser
apresentado pelo PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR,
através de Nota Fiscal, no mínimo de duas vias, com os requisitos
da lei vigente, dentro dos prazos estabelecidos na sua proposta,
após assinatura do contrato ou outros instrumentos hábeis, nas
formas previstas na legislação vigente.
4.6 A entrega do material, por parte do PROMITENTE
FORNECEDOR contratado, para a Secretaria Municipal
requisitante da licitação, NÃO PODERÁ ESTAR VINCULADA A
DÉBITOS DE OUTRAS UNIDADES, porventura existentes, sob
pena de sanções previstas em lei.
5. Cláusula Quinta – Validade
5.1 Esta Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) terá validade de 12 (doze)
meses, a contar da data de assinatura, conforme Inciso III § 3º do
art. 15 da Lei nº 8.666/93, podendo, a critério da Administração
Pública Municipal, serem celebrados tantos contratos quantos
necessários, para atendimento à UNIDADE REQUISITANTE,
unidade requisitante do presente processo licitatório.
6. Cláusula Sexta – Obrigações do Promitente Fornecedor
6.1 Cumprir a presente Ata com efeito de Termo de Compromisso
de Fornecimento/Prestação de Serviço(s) conforme disposições
nele constantes, sem prejuízo da cobrança da multa
correspondente ao período total do atraso, respeitado o disposto
na cláusula quarta, bem como na legislação vigente.
6.2 Cumprir, integralmente todas as cláusulas constantes dos
contratos por ventura firmados, sob pena de cancelamento da
presente Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s).
6.3 Entregar o material ou prestar o serviço no endereço
mencionado no item 12 ou no local previamente definido, no prazo
estipulado no item 11.1 , após do recebimento da(s) Ordem(s) de
Compra(s)/Serviço(s)- (Pedido(s) emitida por um dos órgãos da
Administração Pública, nos termos do Decreto Municipal nº
15.499/2013.
6.4 Manter durante todo o prazo de validade do Registro de
Preços todas as condições de habilitação exigidas na licitação em
referência, como condição para celebração do contrato ou
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instrumento equivalente.
6.5 Apresentar-se junto à Administração Municipal quando
convocado, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados
da data do recebimento da convocação, durante o período de
vigência desta Ata de Registro de Preços, para assinatura do
contrato de fornecimento, nos termos e cláusulas previstas neste
edital.
6.6 Corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas,
os materiais ou serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou
desconformidades no total ou em parte com o objeto desta
licitação em até 15(quinze) dias.
6.7 Acompanhar a confecção da Ata com efeito de Termo de
Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviços e do
Contrato de Fornecimento/Prestação de Serviços ou
documento equivalente, com vistas a realizar a retirada de tais
documentos junto à Administração Municipal para assinatura
e devolução junto ao Órgão Gerenciador (Gerência de
Compras), situado no endereço mencionado, conforme segue:
Gerência de Compras- Praça Joaquim Correia, nº 55, Centro,
CEP 45.000-907 – Vitória da Conquista, BA. Fone/fax: (77) 3424
8518 / 3424 8515.
6.8 O licitante fica obrigado a manter válidos todos os documentos
relativos à regularidade de Cadastramento, no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAD, durante todo
o procedimento licitatório, bem como durante o período de
fornecimento, recebimento do pagamento e execução dos
compromissos assumidos.
7. Cláusula Sétima – Da Contratação
7.1 O fornecedor/prestador poderá ser convocado a qualquer
momento, durante o período de vigência deste Registro de Preços,
para assinatura do contrato, que deverá fazê-lo no prazo máximo
de até 05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento da
convocação via comunicação expressa.
7.2 O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA ESTADO DA
BAHIA, observados os critérios e condições estabelecidas neste
edital, poderá contratar, concomitantemente, com dois ou mais
fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se
a capacidade de fornecimento do bem ou serviço do licitante e
obedecida à ordem de classificação das respectivas propostas.
7.3 Na hipótese de o fornecedor convocado não assinar o

Contrato ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da data do recebimento da convocação, a
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá chamar os demais
licitantes que tenham os seus preços registrados, obedecendo à
ordem de classificação, propondo a contratação do fornecimento
dos materiais ou dos serviços registrados, pelos preços
apresentado pelo primeiro colocado.
7.4 Na hipótese de os demais licitantes não aceitarem a
contratação pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, a
Administração poderá realizar nova licitação, perdendo o
participante desta Ata de Registro, a critério da administração, o
direito de preferência.
7.5 A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente deverá
ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatário
com poderes expressos.
7.6 Os contratos decorrentes deste Registro de Preços terão sua
vigência conforme as disposições contidas no Edital e nos
respectivos contratos, obedecido ao disposto no art. 57 da Lei no

8.666/93.
7.7 A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais registradas, acréscimos que se fizerem no objeto, de
até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada
lote/produto registrado.
8. Cláusula Oitava – Forma de Fornecimento, Entrega e
Recebimento dos Materiais
8.1 O compromisso de fornecimento estará perfeitamente
caracterizado mediante a emissão da Nota de Empenho da
unidade gestora da despesa, com posterior encaminhamento da(s)
Ordem(s) de Compra(s) /Serviço(s) (Pedido(s)) aos respectivos
PROMITENTES FORNECEDORES/PRESTADORES de cada lote
licitado.
8.2 Os produtos deverão conter em suas embalagens e unidades
de acondicionamento o número do lote e validade, quando
necessária.
8.3 Os produtos nacionais ou importados deverão ser entregues
contendo rótulos com todas as informações sobre os mesmos em
língua portuguesa, nos termos do art. 31 do Código de Defesa do
Consumidor.
8.4 A Nota Fiscal preferencialmente deverá conter o(s) lote(s) de
fabricação de cada produto a ser entregue.
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8.5 A entrega dos produtos deverá ser realizada no endereço
mencionado neste edital ou no local previamente definido, em até
15 (quinze) dias do recebimento da(s) Ordem(s) de
Compra(s)/Serviço(s) – Pedido(s) – emitida por um dos órgãos da
Administração Pública.
8.6 Os produtos serão recebidos pela(s) respectiva(s) unidade(s)
requisitante(s) da licitação, descrita(s), no Item 3 deste edital, que
procederá a verificação da conformidade do material com a(s)
especificação(ões), no prazo de até 05 (cinco) dias úteis,
contados do seu recebimento. Transcorrido tal prazo sem que a
Unidade requisitante, através do órgão responsável, aponte
quaisquer desvios, falhas, vícios, defeitos ou desconformidades no
que se refere aos produtos entregues, será declarado o
recebimento definitivo do(s) produto(s)/serviço(s).
8.7 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a
responsabilidade do PROMITENTE CONTRATADO pela perfeita
execução deste documento de compromisso de fornecimento,
quanto à qualidade, correção e segurança do objeto contratado.
8.8 Correrá por conta do CONTRATADO (A), toda e qualquer
despesa com ensaios, testes, laudos e demais provas exigidas por
normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do objeto deste
instrumento, sempre que necessário.
8.9 O detentor do Registro de Preços é obrigado a corrigir,
remover ou substituir, totalmente às suas expensas, os materiais
em que se verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no
total ou em parte com o objeto desta licitação.
9. Cláusula Nona – Reajustamento e Revisão
9.1 Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações,
obedecidas às disposições previstas na legislação vigente.
9.2 A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada,
em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado.
9.3 Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-
se superior ao praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:
10. convocar o fornecedor/prestador visando à negociação para a
redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
11. convocar os demais fornecedores/prestadores visando igual
oportunidade de negociação.
11.1 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor/prestador, mediante requerimento

devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a
Administração Municipal, através do Órgão Gerenciador, poderá:
12. liberar o fornecedor/prestador do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidade, se confirmado a veracidade dos motivos
e comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação
ocorrer antes do pedido de fornecimento/prestação de serviço;
13. convocar os demais fornecedores/prestadores visando igual
oportunidade de negociação.
13.1 Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador
deverá proceder à suspensão do item da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.
13.2 Os preços registrados poderão ser revistos nos termos e
prazo fixado pelo órgão da Administração Publica responsável pela
condução do conjunto de procedimentos do certame para registro
de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele
decorrente, nos termos art. 17 do Decreto Municipal nº
15.499/2013.
13.3 A revisão de preços registrados em Ata não implica em
revisão dos preços dos contratos decorrentes de respectiva
licitação, a qual dependerá de requerimento formal do
CONTRATADO e de comprovação do impacto que gerou o
eventual desequilíbrio econômico-financeiro.
13.4 Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se
apresentem superiores aos de mercado.
13.5 A revisão do preço somente será deferida após cumprir todos
os requisitos previstos no Item 29 deste edital, e terá validade a
partir da data de publicação da deliberação no Diário Oficial do
Município.
14. Cláusula Décima – Fiscalização do Contrato e
Recebimento do Objeto
14.1 Competirá ao Órgão Solicitante do Registro de Preços
proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da
fiscalização do CONTRATANTE não eximirá à CONTRATADA de
total responsabilidade na execução do contrato.
14.1.1 Competirá ao CONTRATANTE do Registro de Preços,
através da Unidade Requisitante e do Órgão Gerenciador:
a) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução
do contrato, determinando as providências necessárias à correção
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das falhas ou defeitos observados;
b) Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de
controle, acompanhamento e avaliação financeira de contratos e
convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam
acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual;
c) Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a
regularidade da execução do contrato;
d) Promover, com a presença da CONTRATADA, a verificação da
execução já realizada, emitindo a competente habilitação para o
recebimento de pagamentos;
e) Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle,
acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios;
f) Fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações
trabalhistas e previdenciárias;
g) Ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de
empregados da CONTRATADA, cuja permanência seja
inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação
fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da CONTRATADA,
quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias,
bem como qualquer outra que tal fato imponha;
h) Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de
documentos relacionados com a execução do contrato.
14.2 Nos casos de aquisição de equipamentos ou prestação de
serviços de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo
circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.
14.3 O contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer
proposição de fornecimento/prestação de serviço em desacordo
com as especificações do objeto da licitação.
14.4 O fornecedor/prestador se comprometerá a atender com
presteza às reclamações sobre a qualidade e pontualidade do
fornecimento, providenciando sua imediata correção, sem ônus
para o Município de Vitória da Conquista.
14.5 Em caso de divergência entre a Nota de Empenho e a Nota
Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues, o
Fornecedor/Prestador será notificado para retirá-los imediatamente
providenciando eventuais retificações que prezem pela perfeita
execução do objeto licitado.

15. Cláusula Décima Primeira – Das Penalidades
15.1 O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

16. Descumprir as condições da respectiva Ata de Registro de
Preços com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s);

17. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento
equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;

18. Não retirar a respectiva da respectiva Ata de Registro de
Preços com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) ou documento
equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;

d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este
se tornar superior àqueles praticados no mercado.
18.1 A inexecução contratual, da Ata de Registro de Preços com
efeito de Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de
Serviço(s), inclusive por atraso injustificado, sujeitará o
CONTRATADO à multa de mora, que será graduada de acordo
com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites
máximos:

19. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa
do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese
de negar-se a efetuar o reforço da caução, conforme o caso,
dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua
convocação;

20. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço
não realizado;

21. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia
subsequente ao trigésimo.
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21.1.1 A multa a que se refere este item não impede que a
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as
demais sanções previstas na legislação vigente.
21.1.2 A multa, aplicada após regular processo administrativo,
será descontada da garantia do contratado faltoso.
21.1.3 Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além
da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença,
que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada administrativa e
judicialmente.
21.1.4 Não tendo sido prestada garantia, à Administração se
reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à
CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta.
21.1.5 As multas previstas neste item não têm caráter
compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
22. Cláusula Décima Segunda – Da Rescisão
22.1 Os preços registrados poderão ser suspensos
temporariamente ou cancelados pela Administração, nas seguintes
hipóteses:
22.2 Quando se tornarem superiores aos praticados no mercado;
22.3 Por razões de interesse público, devidamente fundamentado.
22.4 A comunicação do cancelamento do preço registrado do
fornecedor ou prestador de serviços, nas hipóteses previstas nesta
cláusula será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos
autos que deram origem ao Registro de Preços.
22.5 Antes da suspensão ou cancelamento, a Administração
poderá proceder à negociação com o fornecedor ou prestador de
serviços, visando à revisão para a redução do preço registrado a
fim de compatibilizá-lo com os praticados no mercado.
22.5.1 No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do
fornecedor ou prestador de serviço, a comunicação será feita
mediante publicação no link abaixo citado, considerando
cancelado o preço registrado a partir da data da publicação;

http://dom.pmvc.ba.gov.br/
22.6 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do preço
registrado, mediante justificativa escrita, por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração, que
comprove a impossibilidade temporária ou definitiva de cumprir as
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exigências deste instrumento convocatório.
23. Cláusula Décima Terceira – Vinculação ao Edital de
Licitação
23.1 Integra a presente Ata de Registro de Preços com efeito de
Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s),
como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo do
presente documento, bem como, do respectivo Edital e seus
anexos.
24. Cláusula Décima Quarta – Foro
As partes elegem o Foro da Cidade de Vitória da Conquista,
Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente compromisso outrora firmado.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente
Registro de preço com Compromisso Fornecimento/Prestação de
Serviço(s) em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das
testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Vitória da Conquista - BA, 31 de Agosto de 2016
_________ _____________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
________________________________________

MANUPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
LTDA-EPP.

Testemunhas:
_____________________________________

__________________________________

PREGÃO ELETRÔNICO

AVISO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP
096/2016

O Município de Vitória da Conquista – Bahia, torna público que fará
realizar às 14h30min do dia 14 de setembro de 2016, na sala de
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licitações, situada na Pça Joaquim Correia, nº 55, Centro, CEP:
45000-907, na Cidade de Vitória da Conquista - Bahia, o Processo
Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço
global por lote para seleção da proposta mais vantajosa visando a
elaboração de registro de preços para contratação futura de
pessoa jurídica especializada no fornecimento de brinquedos, jogos
educativos e materiais diversos para a sala de aula, a serem
utilizados em creches da Rede Municipal de Ensino, com recurso
do Brasil Carinhoso, Educação 25%, Educação 40% e Recursos do
FNDE, junto a Secretaria Municipal de Educação - SMED. O
pregão será realizado em sessão púbica on line por meio de
internet, através do site www.licitações-e.com.br no qual encontra-
se o edital completo ou www.bb.com.br, acessando o link de
licitações, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados
ou transferidos para o aplicativo “ .licitações-e”, constantes da
página do banco do brasil. As demais publicações estarão
disponíveis no site www.vitoriadaconquista.ba.gov.br/dom. Início de
Acolhimento de propostas: 05/09/2016 a partir das 09h00min.
Recebimento das propostas: até 14/09/2016 às 10h00min. Abertura
das propostas 14/09/2016 a partir das 10h00min. Início da sessão
de disputa de preços: 14/09/2016 às 14h30min, horário oficial de
Brasília/DF. Informações: Liliane Brito do Prado - Pregoeira, Fone:
(77) 3424-8516 / 3424-8515. 

Edwaldo Alves Silva
Secretário Municipal de Administração Interino.

II AVISO DE SUSPENSÃO REPUBLICAÇÃO - PE SRP N.º
051/2016 SMS

PROCESSO n.º 7.618/2016

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA , através do
PREGOEIRO DA LICITAÇÃO , consoante atribuições previstas na
legislação vigente, ante a necessidade de AVALIAÇAO DE
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PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO INTERPOSTO PELA EMPRESA
LÓTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA , da licitação em
epígrafe, torna público para conhecimento dos interessados, II
AVISO DE SUSPENSÃO d a LICITAÇÃO na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE
para seleção da proposta mais vantajosa  visando o REGISTRO
DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA
OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,
PERMANENTE, HOSPITALAR DE INFORMATICA, PARA
ATENDER AS DEMANDSA DA DIRETORIA DE ATENÇÃO
PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA- DAPE, JUNTO À
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS , conforme objeto e
demais indicações, na forma consubstanciada nas cláusulas do
Edital. A nova data para acolhimento de propostas e participação
na sessão de disputa será publicada nos termos da legislação
vigente.

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista – Ba, 30 de agosto de
2016.

Fábio Araújo de Oliveira
Pregoeiro

Aline Piropo dos Santos
Coord. Apoio Técnico Administrativo

TERMO DE ENCERRAMENTO

TERMO DE ENCERRAMENTO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 362/2015 SMS

Vitória da Conquista (BA), 30 de Agosto de 2016.

TERMO DE ENCERRAMENTO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº 362/2015 SMS

PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO ELETRONICO PE (SRP)
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033/2015 SMS
FORNECEDOR: ALTIS IMPORT COMERCIAL LTDA ME
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO
FUTURA DE EMPRESA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE
MATÉRIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDIMENTO AS
DEMANDAS DA DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA - DAB,
JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS.

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Vigência da ata: 27 de Agosto de 2015 à 27 de Agosto de
2016.
Publicação: 27/08/2015.

1ª Publicação trimestral: -------------
2ª Publicação trimestral: -------------
3ª Publicação trimestral: 30/05/2016
4ª Publicação trimestral: 29/08/2016

Valor registrado: R$ 109.743,00
Valor contratado: R$ 35.464,17

Adm. Aline Piropo dos Santos
Coord. de Apoio Téc. Administrativo

TERMO DE ENCERRAMENTO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 389/2015 SMS

Vitória da Conquista (BA), 30 de Agosto de 2016.

TERMO DE ENCERRAMENTO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº 389/2015 SMS

PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO ELETRONICO PE (SRP)
065/2015 SMS
FORNECEDOR: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO
FUTURA DE PESSOAS JURÍDICAS OBJETIVANDO O
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FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO,
EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS,
PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE
ATENÇÃO BÁSICA - DAB, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA.

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Vigência da ata: 21 de Agosto de 2015 à 21 de Agosto de
2016.
Publicação: 24/08/2015.

1ª Publicação trimestral: -------------
2ª Publicação trimestral: 01/03/2016
3ª Publicação trimestral: 30/05/2016
4ª Publicação trimestral: 22/08/2016

Valor registrado: R$ 7.303,80
Valor contratado: R$ 2.408,70

Adm. Aline Piropo dos Santos
Coord. de Apoio Téc. Administrativo

TERMO DE ENCERRAMENTO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 396/2015 SMS

Vitória da Conquista (BA), 30 de Agosto de 2016.

TERMO DE ENCERRAMENTO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº 396/2015 SMS

PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO ELETRONICO PE (SRP)
057/2015 SMS
FORNECEDOR: E. P. CUZOUL - ME
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE
PESSOAS JURÍDICAS OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE
MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA
REABILITAÇÃO FISÍCA E AUDITIVA DO CENTRO DE
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ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FISICA E AUDITIVA-
CEMERF, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-
SMS.

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Vigência da ata: 21 de Agosto de 2015 à 21 de Agosto de
2016.
Publicação: 24/08/2015.

1ª Publicação trimestral: 26/11/2015
2ª Publicação trimestral: 10/03/2016
3ª Publicação trimestral: 30/05/2016
4ª Publicação trimestral: 19/08/2016

Valor registrado: R$ 16.220,40
Valor contratado: R$ 0,00

Adm. Aline Piropo dos Santos
Coord. de Apoio Téc. Administrativo

TERMO DE ENCERRAMENTO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 397/2015 SMS

Vitória da Conquista (BA), 30 de Agosto de 2016.

TERMO DE ENCERRAMENTO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº 397/2015 SMS

PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO ELETRONICO PE (SRP)
057/2015 SMS
FORNECEDOR: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE
PESSOAS JURÍDICAS OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE
MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA
REABILITAÇÃO FISÍCA E AUDITIVA DO CENTRO DE
ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FISICA E AUDITIVA-
CEMERF, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-
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SMS.

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Vigência da ata: 26 de Agosto de 2015 à 26 de Agosto de
2016.
Publicação: 26/08/2015.

1ª Publicação trimestral: 26/11/2015
2ª Publicação trimestral: 10/03/2016
3ª Publicação trimestral: --------------
4ª Publicação trimestral: 29/08/2016

Valor registrado: R$ 16.371,60
Valor contratado: R$ 0,00 

Adm. Aline Piropo dos Santos
Coord. de Apoio Téc. Administrativo

TERMO DE ENCERRAMENTO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 399/2015 SMS

Vitória da Conquista (BA), 30 de Agosto de 2016.

TERMO DE ENCERRAMENTO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº 399/2015 SMS

PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO ELETRONICO PP (SRP)
082/2015 SMS
FORNECEDOR: HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA SOBRINHO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO
FUTURA DE EMPRESA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL,
PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DIVERSOS SETORES,
JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE- SMS.

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Vigência da ata: 21 de Agosto de 2015 à 21 de Agosto de
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2016.
Publicação: 24/08/2015.

1ª Publicação trimestral: -------------
2ª Publicação trimestral: 10/03/2016
3ª Publicação trimestral: 31/05/2016
4ª Publicação trimestral: 19/08/2016

Valor registrado: R$ 85.050,00
Valor contratado: R$ 20.440,00

Adm. Aline Piropo dos Santos
Coord. de Apoio Téc. Administrativo

TERMO ADITIVO

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS N.º 126-

24/2013-SMED

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS N.º 126-
24/2013, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VITÓRIA
DA CONQUISTA E VIAÇÃO SHALLON LTDA. 

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA , Estado da Bahia,
pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça
Joaquim Correia, nº 55, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
14.239.578/0001-00, aqui denominado simplesmente
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
Sr. GUILHERME MENEZES DE ANDRADE , brasileiro, casado,
médico, portador do RG nº 586.105-53/SSP-BA, inscrito no
CPF/MF sob o nº 263.733.517-34, domiciliado no mesmo
endereço acima, e VIAÇÃO SHALLON LTDA – ME , empresa
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.749.215/0001-59, sediada na
Rua B, 75, Loteamento Parque Santo Antônio, Bairro Espírito
Santo, Vitória da Conquista (BA), doravante denominada

CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Ademir
Schetini, brasileiro, casado, empresário , portador do RG n.º
09.352.556-72 SSP/BA e inscrito no CPF/MF n.º 350.686.555-20,
residente e domiciliado na Rua B, 75, Loteamento Parque Santo
Antônio, Bairro Espírito Santo, Vitória da Conquista – BA. 

CONSIDERANDO que as atividades desenvolvidas pela
CONTRATADA se destinam ao transporte de alunos da rede
municipal de ensino, sendo esta uma atividade essencial e
contínua que garante o acesso dos alunos à educação; 

CONSIDERANDO que o presente contrato tem mais de um ano de
vigência e que ao longo desse período houve defasagem do preço
inicialmente pactuado, havendo a necessidade de adequar o valor
contratual aos preços de mercado, com vistas a manter o
equilíbrio econômico-financeiro; 

CONSIDERANDO, por fim, que a Cláusula Terceira do Contrato nº
126-24/2013 prevê o reajuste do preço contratado, a cada 12
(doze) meses, tomando como base o Índice Nacional de Preço ao
Consumidor – INPC, em 9,82%; 

RESOLVEM celebrar, entre si, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 126-24/2013, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE TRANSPORTE DE PESSOAS, objeto do Pregão Presencial
nº. PP 036/2013, em conformidade com o art. 65, II, d, da Lei
8.666/1993, e mediante as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira – Fica reajustado, com base no INPC - Índice
Nacional de Preços ao Consumidor, o valor do quilômetro, previsto
na Cláusula Primeira do Contrato n.º 126-24/2013, que passará de
R$ 2,63 (dois reais e sessenta e três centavos) para R$ 2,88 (dois
reais e oitenta e oito centavos) quanto ao Lote/ Itinerário 23.1, e de
R$ 2,28 (dois reais e vinte e oito centavos) para R$ 2,50 (dois reis
reais e cinquenta centavos) quanto ao Lote/Itinerário 57.1:

Item Descriç Q. U.F.

Valor
Unit.

Anterior

Valor
Unit.

Reajusta

Valor
Mensal

Reajusta
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ão (R$) do (R$) do (R$)

23.1

Transpo
rte dos
alunos
do
Povoado
da
Estiva
para a
E.M.
Maria
da
Conceiç
ão, no
matutino
, e
Estiva
para a
E.M.
São
Doming
os I, no
vesperti
no.
Placa
Policial
JNZ
3067

2.040 Km 2,63 2,88 5.875,00

Transpo
rte dos
alunos
do
Povoado
de
Francisc
o da
Chagas,
Duas
Passage

57.1 ns para
a E. M.
Ridalva
Correia
de Melo
no turno
matutino
. Placa
Policial
JLA
1624

3.300 Km 2,28 2,50 8.250,00

Valor Total da Contratação Mensal 14.125,0
0

Cláusula Segunda – Pelo referido reajuste, o CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA a diferença mensal de R$ 1.235,80 (um
mil, duzentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos) pelo período
de 12 (doze meses), cujo valor total deste aditivo será de R$
14.829,60 (quatorze mil, oitocentos e vinte e nove reis e sessenta
centavos).

Cláusula Terceira – As despesas remanescentes do Contrato n.º
126-24/2013, correrão pela rubrica orçamentária da Secretaria
Municipal de Educação: Atividade 2.017, Elemento 33.90.39.00,
Sub-elemento 99, Fontes de Recurso 04-15-19 e Nota de
Empenho nº 1541/2016.

Cláusula Quarta – O reajuste previsto na Cláusula anterior
vigorará a partir de 08 de julho de 2016.  

Cláusula Quinta – Ficam mantidas as demais cláusulas do
contrato ora aditado, que não contrariem o presente termo aditivo.

E por estarem, assim, justos e acordados, firmam o presente
Termo Aditivo em 03 (três) vias, de igual teor e forma, na presença
das testemunhas abaixo, para que produza seus jurídicos e legais
efeitos.

Vitória da Conquista – BA, 08 de julho de 2016.  
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MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA
VIAÇÃO SHALLON LTDA 

TESTEMUNHAS:
1. ________________________________ 
CPF: 
2.________________________________
CPF:

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS Nº 080-24/2013-

SMED

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS Nº 080-
24/2013, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VITÓRIA
DA CONQUISTA E JEOVANE BATISTA BRITO - ME.

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA , Estado da Bahia,
pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça
Joaquim Correia nº 55, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
14.239.578/0001-00, aqui denominado simplesmente
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
Sr. GUILHERME MENEZES DE ANDRADE , brasileiro, casado,
médico, portador do RG nº 586105-53/SSP-BA, inscrito no
CPF/MF sob o nº 263.733.517-34, domiciliado no mesmo
endereço acima, e JEOVANE BATISTA BRITO - ME , empresa
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.728.790/0001-80, sediada na
Praça Durval Santos, nº 132, Distrito de Inhobim, Vitória da
Conquista (BA), doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo Sr. Jeovane Batista Brito, brasileiro, casado,
empresário, portador do RG n.º 0678738475 SSP/BA, inscrito no
CPF/MF sob o n.º 911.075.555-15, residente e domiciliado na
Praça Durval Santos, nº 132, Distrito de Inhobim, Vitória da
Conquista (BA). 

CONSIDERANDO que as atividades desenvolvidas pela

CONTRATADA se destinam ao transporte de alunos da rede
municipal de ensino, sendo esta uma atividade essencial e
contínua que garante o acesso dos alunos à educação; 

CONSIDERANDO que o presente contrato tem mais de um ano de
vigência e que ao longo desse período houve defasagem do preço
inicialmente pactuado, havendo a necessidade de adequar o valor
contratual aos preços de mercado, com vistas a manter o
equilíbrio econômico-financeiro; 

CONSIDERANDO, por fim, que a Cláusula Terceira do Contrato nº
080-24/2013 prevê o reajuste do preço contratado, a cada 12
(doze) meses, tomando como base o Índice Nacional de Preço ao
Consumidor – INPC, em 9,82%; 

RESOLVEM celebrar, entre si, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 080-24/2013, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE TRANSPORTE DE PESSOAS, objeto do Pregão Presencial
nº. PP 034/2013, em conformidade com o art. 65, II, d, da Lei
8.666/1993, e mediante as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira – Fica reajustado, com base no INPC - Índice
Nacional de Preços ao Consumidor, o valor do quilômetro, previsto
na Cláusula Primeira do Contrato n.º 080-24/2013, que passará de
R$ 1,72 (um real e setenta e dois centavos) para R$ 1,88 (um real
e oitenta e oito centavos):

Item Descriç
ão Q. U.F.

Valor
Unit.

Anterior
(R$)

Valor
Unit.

Reajusta
do (R$)

Valor
Mensal

Reajusta
do (R$)

Transpo
rte dos
Alunos
do
Assenta
mento
Arizona
para o
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52.1 colégio
do
Assenta
mento
Caldeirã
o, no
turno
matutino
.

1.000 Km 1,72 1,88 1.880,00

Cláusula Segunda – Pelo referido reajuste, o CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA a diferença mensal de R$ 160,00 (cento
e sessenta reais) pelo período de 12 (doze meses), cujo valor total
deste aditivo será de R$ 1.920,00 (um mil e novecentos e vinte
reais).

Cláusula Terceira – As despesas remanescentes do Contrato n.º
080-24/2013, correrão pela rubrica orçamentária da Secretaria
Municipal de Educação: Atividade 2.017, Elemento 33.90.39.00,
Sub-elemento 99, Fontes de Recurso 04-15-19 e Nota de
Empenho nº 1409/2016.

Cláusula Quarta – O reajuste previsto na Cláusula anterior
vigorará a partir de 03 de julho de 2016.

Cláusula Quinta – Ficam mantidas as demais cláusulas do
contrato ora aditado, que não contrariem o presente termo aditivo.

E por estarem, assim, justos e acordados, firmam o presente
Termo Aditivo em 03 (três) vias, de igual teor e forma, na presença
das testemunhas abaixo, para que produza seus jurídicos e legais
efeitos.

Vitória da Conquista – BA, 04 de julho de 2016.
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA

JEOVANE BATISTA BRITO - ME

TESTEMUNHAS:
1. ____________________________________
CPF: 

__D812A42139__

2._____________________________________
CPF:

EDITAL

EDITAL Nº 001/2016/ CMAS, DE 08 DE AGOSTO DE 2016.

DISPÕE SOBRE O EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO
DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA AS
FUNÇÕES DE TITULAR E SUPLENTE NO CONSELHO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, BIÊNIO
2016/2018.

Em cumprimento ao disposto na Lei Municipal nº 799/1995,
alterada pelas Leis Municipais nºs 1.257/2004, 1.276/2005 e
1.707/2010, que criou o CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS de Vitória da Conquista/BA, fica
convocada a sociedade civil para a Eleição dos representantes da
sociedade civil que comporão o CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, para o biênio 2016/2018, nos
limites do presente Edital.

CAPÍTULO I
DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 1º O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
CMAS, órgão deliberativo, de caráter permanente, consultivo e
fiscalizador, é responsável pela aprovação da Política Municipal de
Assistência Social, fixando normas para concessão de registro e
certificado de filantropia para as entidades privadas prestadoras de
serviços e assessoria em assistência social.

CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 2º Conforme dispõe a Lei Municipal nº 799/1995, que
regulamenta o CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
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SOCIAL, a este compete:
I - definir as prioridades da política de assistência social;
II - estabelecer as diretrizes a serem observadas na elaboração do
plano municipal de assistência;
III - aprovar a política municipal de assistência social;
IV - atuar na formulação de estratégias e controle da execução da
política de assistência social;
V - propor critérios para a programação e para as execuções
financeiras e orçamentárias do fundo municipal de assistência
social, e fiscalizar a movimentação e a aplicação dos recursos;
VI - acompanhar critérios para a programação e para as
execuções financeiras e orçamentárias do fundo municipal de
assistência social, e fiscalizar a movimentação e aplicação dos
recursos;
VII - acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços de assistência
prestados à população pelos órgãos, entidades públicas e privadas
no município;
VIII - aprovar critérios de qualidade para o funcionamento dos
serviços de assistência social públicos e privados no âmbito
municipal;
IX - aprovar critérios para celebração de contratos ou convênios
entre o setor público e as entidades privadas que prestam serviços
de assistência no âmbito municipal;
X - apreciar previamente os contratos e convênios referidos no
inciso anterior;
XI - elaborar e aprovar seu regimento interno;
XII - zelar pela efetivação do sistema descentralizado e
participativo de assistência social;
XIII - convocar ordinariamente a cada 2 (dois) anos, ou
extraordinariamente, por maioria absoluta de seus membros, a
conferência municipal de assistência social, que terá a atribuição
de avaliar a situação da assistência social, e propor diretrizes para
o aperfeiçoamento do sistema;
XIV - acompanhar e avaliar a gestão do recursos, bem como os
ganhos sociais e o desempenho dos programas e projetos
aprovados; e
XV - aprovar critérios de concessão e valor dos benefícios
eventuais.

CAPÍTULO III

DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 3º O Conselho Municipal de Assistência Social terá na sua
composição 08 (oito) membros representativos do governo
municipal, indicados pelo Prefeito, e 08 (oito) membros
representativos da sociedade civil, escolhidos em foro próprio (nos
termos da Resolução de nº 237 do CNAS):
I - Representantes do governo municipal:
a) 03 (três) representantes da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social;
b) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;
c) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde;
d) 01 (um) representante da Secretaria Municipal do Trabalho,
Renda e Desenvolvimento Econômico (antiga Agência de
Desenvolvimento, Trabalho e Renda);
e) 01 (um) representante da Secretaria de Transparência e
Controle;
f) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Cultura,
Turismo, Esporte e Lazer.
II - Representantes da sociedade civil:
a) 04 (quatro) representantes de usuário ou de organizações de
usuários de assistência social;
b) 03 (três) representantes de entidades e organização de
assistência social;
c) 01 (um) representante de trabalhadores do setor.
§ 1º Cada titular do Conselho Municipal de Assistência Social terá
01 (um) suplente, oriundo da mesma categoria representativa.
§ 2º Somente será admitida participação no Conselho Municipal de
Assistência Social de entidades juridicamente constituídas e com
funcionamento regular.
§ 3º Cada membro poderá representar somente um órgão ou
entidade.

CAPÍTULO IV
DAS NORMAS GERAIS PARA A ELEIÇÃO DOS TITULARES E

SUPLENTES DO CMAS

Art. 4º A eleição dos membros representantes da sociedade civil
para as funções de titular e suplente no Conselho Municipal de
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Assistência Social – CMAS, biênio 2016/2018, ocorrerá em foro
próprio, coordenado pela sociedade civil e sob a supervisão do
Ministério Público, tendo como candidatos e/ou eleitores:
I - representantes dos usuários ou de organização de usuários da
assistência social;
II - entidades e organizações de assistência social;
III - entidades de trabalhadores do setor.
Parágrafo único. Se após a convocação do CMAS o Ministério
Público não enviar, durante o período das inscrições, um
representante para supervisionar o processo eleitoral, este
ocorrerá sem a participação do parquet.
Art. 5º A comissão organizadora do processo de eleição, cuja
composição está descrita no Anexo I deste Edital, terá as
seguintes atribuições:
I - coordenar o processo de escolha dos membros titular e
suplente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS,
dos representantes de usuários ou de organizações de usuários
da assistência social;
II - julgar os pedidos de registro de candidatura e impugnações
eventuais, bem como os recursos;
III - encaminhar ordens, orientações e zelar pelo cumprimento de
normas e o bom andamento dos trabalhos.

CAPÍTULO V
DA HABILITAÇÃO DE ENTIDADES

Art. 6° Somente será admitida a participação no processo eleitoral
do CMAS de entidades juridicamente constituídas, em
funcionamento regular e com inscrição neste conselho.
§ 1° O pedido de habilitação será assinado pelo representante
legal da Entidade e dirigido à Comissão Organizadora,
protocolado, com data e horário.
§ 2° Não se admitirá que um delegado(a) represente mais de uma
entidade.
Art. 7° As Entidades que não estiverem cadastradas no Conselho
Municipal de Assistência Social poderão estar presentes na
assembleia somente como participantes, sem direito a voto.

CAPÍTULO VI
DO REGISTRO DE CANDIDATOS

SEÇÃO I
DOS CANDIDATOS REPRESENTANTES DAS ENTIDADES E

ORGANIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 8° São consideradas entidades e organização de assistência
social aquelas que têm por objetivo prestar serviços de
atendimento, assessoramento e garantia de direitos ao público
alvo desta política.
§ 1º As entidades e organização de assistência social deverão
indicar até 02 (dois) representantes, como delegados, para
concorrerem as vagas de titular e/ou suplente, conforme modelo
constante no Anexo II deste Edital.
§ 2º Os indicados pelas entidades serão votantes e elegíveis,
neste segmento.
§ 3º Os demais representantes das entidades poderão votar na
assembleia de eleição.

SEÇÃO II
DOS CANDIDATOS REPRESENTANTES DE USUÁRIOS OU DE

ORGANIZAÇÕES DE USUÁRIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 9º Compreendem-se usuários da assistência social os
representantes de usuários ou de organizações de usuários de
assistência social.
Parágrafo único. Os usuários participantes da assembleia eletiva
serão votantes e elegíveis neste segmento.

SEÇÃO III
DOS CANDIDATOS REPRESENTANTES DE

TRABALHADORES DO SETOR

Art. 10 Compreendem-se trabalhadores do setor os membros de
associações de trabalhadores e conselhos de profissões
regulamentadas que organizam, defendem e representam os
interesses dos trabalhadores que atuam institucionalmente na
política de assistência social, conforme preconizado na Lei
Orgânica de Assistência Social, na Política Nacional de
Assistência Social e no Sistema Único da Assistência Social.
§ 1º Os Conselhos e as Associações indicarão até 02 (dois)
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representantes, como delegados, para concorrerem as vagas de
titular e/ou suplente, conforme modelo constante no Anexo II deste
Edital.
§ 2º Os indicados serão votantes e elegíveis, neste segmento.
§ 3º Os demais trabalhadores do setor poderão votar na
assembleia de eleição.

CAPÍTULO VII
DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS

Art. 11 O processo de escolha dos conselheiros ocorrerá no data
de 04 de outubro de 2016, no auditório da Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE), localizado na Avenida Rosa
Cruz, 135, bairro Recreio, às 14h00min para a primeira chamada e
às 14h30min para a segunda chamada.
§ 1° As vagas para compor a representação de titulares da
Sociedade Civil no Conselho Municipal de Assistência Social -
CMAS serão distribuídas da seguinte forma:
a) 04 (quatro) representantes de usuário ou de organizações de
usuários de assistência social;
b) 03 (três) representantes de entidades e organização de
assistência social;
c) 01 (um) representante de trabalhadores do setor.
§ 2º Cada titular do Conselho Municipal de Assistência Social terá
01 (um) suplente, oriundo da mesma categoria representativa.
§ 3° A votação será feita através de cédulas, nas quais os eleitores
anotarão o nome do seu candidato e depositarão, em seguida, na
urna.
§ 4º A apuração da votação será realizada pela Comissão
Organizadora e ocorrerá imediatamente após o encerramento do
pleito.
§ 5º O resultado deverá ser apresentado após o término da
apuração.
§ 7º Em caso de empate, os dois candidatos concorrerão a novas
votações para desempate, ficando como suplente, neste caso, o
segundo colocado do desempate.
§ 8º As solicitações de recontagem deverão ser solicitadas à
Comissão Organizadora, por, no máximo, 02 vezes, e em até 20
(vinte) minutos após a divulgação do resultado, para avaliação da
pertinência de cada caso.

§ 9° Serão eleitos como conselheiros titulares os candidatos que
obtiverem o maior número de votos dentro das vagas dispostas no
§ 1º deste artigo e conselheiros suplentes aqueles que obtiverem a
maior votação na sequência.
§ 10º Após a apuração, a Comissão Organizadora lavrará ata,
comunicando o resultado aos presentes e encaminhando a relação
dos eleitos.
§ 11º A Comissão Organizadora terá o prazo de 05 (cinco) dias
úteis após o término do pleito para encaminhar o resultado da
eleição dos representantes da sociedade civil, a fim de que o
Prefeito Municipal expeça Decreto para nomeação dos novos
conselheiros.

CAPÍTULO VIII
DA POSSE

Art. 12 A posse dos representantes eleitos da sociedade civil dar-
se-á em primeira reunião ordinária plenária do CMAS, após a
regulamentação através de Decreto de nomeação do Poder
Executivo Municipal.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13 Os casos omissos nesse regulamento serão decididos pela
maioria simples dos membros da Comissão Organizadora do
processo eleitoral.
Art. 14 Todo processo de escolha deverá ser lavrado em ata no
decorrer do mesmo.
Art. 15 Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário.

Niltânia Brito Oliveira
Presidente do CMAS

ANEXO I
COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO ELEITORAL

I – Daisy Cristina Rocha Placha Soares (Representante de
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usuário ou de organizações de usuários de assistência social)
II – Daisy Duarte Dias (Representante de entidades e
organizações de assistência social)
III – Madalena Maria dos Santos (Representante de usuário ou
de organizações de usuários de assistência social)

ANEXO II

FICHA DE INSCRIÇÃO

I - DADOS DA ENTIDADE
Nome da Entidade:
_____________________________________________
Endereço:
_____________________________________________
Tel/DDD: ( ) ____________
E-mail:_________________________________________
Nome do representante
legal:___________________________________________________
RG:_____________________
CPF:_____________________

II - DADOS DO(A) CANDIDATO DA ENTIDADE
Nome:__________________________________________________
_____
RG.:_____________________
CPF:_____________________
Sexo: ( ) masculino ( ) feminino
Grau de instrução: ( ) Fundamental ( ) Médio ( ) Superior ( ) Pós-
graduação
Endereço:_______________________________________________
____
Tel/DDD: ( ) _________________
E-mail:_________________________________________

III - IDENTIFICAÇÃO DE CANDIDATURA (assinalar apenas uma
opção)
a) ( ) representantes de usuário ou de organizações de usuários
de assistência social
b) ( ) representantes de entidades e organização de assistência

social
c) ( ) representante de trabalhadores do setor

Solicito a inscrição como entidade candidata ao Conselho
Municipal de Assistência Social - CMAS, informando estar ciente e
de acordo com as disposições contidas no Edital de eleição dos
representantes da sociedade civil junto ao Conselho Municipal de
Assistência Social - CMAS - Biênio 2016/2018.

Vitória da Conquista - BA, ______ de _________ de 2016.
_________________________________________

Assinatura do representante legal da entidade

ANEXO III

CRONOGRAMA DO PROCESSO ELEITORAL

Data Atividade Hora e Local
31/08/2016 Publicação do Edital. Diário Oficial e mural

na sede do CMAS
08/09/2016 a
16/09/2016

Período de inscrição. Das 14:00 às 19:00
Sede do CMAS

21/09/2016 Divulgação da lista
de entidades
inscritas.

Diário Oficial e mural
na sede do CMAS

22/09/2016 a
23/09/2016

Prazo para recurso. Das 14:00 às 19:00
Sede do CMAS

26/09/2016 a
27/09/2016

Prazo para
julgamento dos
recursos.

Sede do CMAS

28/09/2016 Publicação do
julgamento dos
recursos.

Diário Oficial e mural
na sede do CMAS

04/10/2016 Eleição dos
representantes da
sociedade civil.

Às 14:00
Auditório da
Associação de Pais
e Amigos dos
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__D812A42137__

Excepcionais (APAE)

11/10/2016 Publicação do
resultado da eleição.

Diário Oficial e mural
na sede do CMAS

26/10/2016 Posse dos novos
conselheiros e
eleição do presidente
do CMAS.

A definir

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO CMAS Nº 019, DE 22 DE AGOSTO DE 2016.

APROVA O DEMONSTRATIVO SINTÉTICO ANUAL DA
EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DOS RECURSOS DO ÍNDICE
DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO PROGRAMA BOLSA
FAMÍLIA E DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
EXERCÍCIO DE 2015, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, ESTADO DA BAHIA.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS),
em reunião extraordinária realizada no dia 22 de agosto de 2016,
no uso de suas atribuições legais, na forma do Artigo 2º, da Lei nº
799/1995, alterada pelas Leis nºs 1.257/2005, 1.276/2006 e
1.707/2010,

CONSIDERANDO a Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993,
que dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras
providências;

CONSIDERANDO a Portaria do Ministério de Desenvolvimento
Social e Combate à Fome – MDS nº 459, de 09 de setembro de
2005, que dispõe sobre a forma de repasse dos recursos do
Cofinanciamento Federal das ações continuadas da assistência
social e sua prestação de contas, no âmbito do Sistema Único de
Assistência Social – SUAS, por meio do SUAS Web;

CONSIDERANDO a Política Nacional de Assistência Social –
PNAS, aprovada pela Resolução nº 145, de 15 de outubro de
2004, do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS;

CONSIDERANDO a Norma Operacional Básica do Sistema Único
da Assistência Social - NOB/SUAS, aprovada pela Resolução nº
33, de 12 de Dezembro de 2012, do CNAS (art. 85 e 86);

CONSIDERANDO a Portaria do Ministério de Desenvolvimento
Social e Combate à Fome – MDS nº Portaria MDS n° 113/2015
que regulamenta o cofinanciamento federal do Sistema Único de
Assistência Social - SUAS e a transferência de recursos na
modalidade fundo a fundo e dá outras providências.

CONSIDERANDO o parecer Nº 002/2016 da Câmara Técnica de
Orçamento e Fundo, que opina pela APROVAÇÃO da Prestação
de Contas Anual da Execução Físico-financeira dos recursos do
Sistema Único de Assistência Social, dos Serviços (Proteção
Social Básica, Proteção Social Especial de Média e Alta
Complexidade), cofinanciamento estadual, IGD-PBF e IGD-SUAS
do exercício de 2015.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Demonstrativo Sintético Anual da Execução
Físico-financeira dos recursos do Sistema Único de Assistência
Social do IGD-PBF e IGD-SUAS do exercício de 2015 da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Município de
Vitória da Conquista – Bahia.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Niltânia Brito
Presidente do CMAS
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__D812A42138__ RESOLUÇÃO CMAS Nº 018, DE 22 DE AGOSTO DE 2016.

DESIGNA A COMISSÃO ORGANIZADORA E CONVOCA
ASSEMBLEIA PARA O PROCESSO DE ELEIÇÃO DE
MEMBROS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA
AS FUNÇÕES DE TITULAR E SUPLENTE NO CONSELHO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, BIÊNIO
2016/2018.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS,
de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, em Reunião
Extraordinária realizada no dia 22 de Agosto de 2016, no uso de
suas atribuições legais conferidas pelo art. 3º, caput, da Lei
Municipal nº 799/1995, alterada pelas Leis Municipais nºs
1.257/2004, 1.276/2005 e 1.707/2010;

CONSIDERANDO as disposições contidas na Resolução nº 237
do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS;

CONSIDERANDO as disposições contidas nos art. 32 do novo
Regimento Interno do CMAS;

CONSIDERANDO que o término dos mandatos dos atuas
conselheiros do CMAS ocorrerá em 23 de agosto de 2016;

CONSIDERANDO a necessidade de criar um regulamento para o
Processo de Eleição dos representantes da sociedade civil para as
funções de titular e suplente no Conselho Municipal de Assistência
Social - CMAS;

CONSIDERANDO a necessidade de criar uma Comissão
Organizadora para acompanhar o processo de eleição;

CONSIDERANDO que as vagas para compor a representação de
titulares da Sociedade Civil no Conselho Municipal de Assistência
Social - CMAS serão distribuídas da seguinte forma:
a) 04 (quatro) representantes de usuário ou de organizações de
usuários de assistência social;
b) 03 (três) representantes de entidades e organização de

__D812A42140__

assistência social;
c) 01 (um) representante de trabalhadores do setor.

RESOLVE:

Art. 1° Designar a Comissão Organizadora, com a seguinte
composição:
I – Daisy Cristina Rocha Placha Soares (Representante de
usuário ou de organizações de usuários de assistência social)
II – Daisy Duarte Dias (Representante de entidades e
organizações de assistência social)
III – Madalena Maria dos Santos (Representante de usuário ou
de organizações de usuários de assistência social)
Parágrafo único. Após o término do processo eleitoral, a comissão
de que trata o caput será dissolvida.

Art. 2º Convocar assembleia para o processo de eleição de
membros representantes da sociedade civil para as funções de
titular e suplentes no Conselho Municipal de Assistência Social –
CMAS, nos parâmetros definidos em Edital próprio.

Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Niltânia Brito Oliveira
Presidente do CMAS

PORTARIA

PORTARIA N.º 1.299/2016

PRORROGA O PRAZO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR, SOB O RITO SUMÁRIO.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERINO,
no uso das atribuições que lhe conferem as Leis Municipais, n.ºs
421/87, 1.270/04 e 1.786/2011, e o Decreto n.º 17.204/2016
expedido pelo Chefe do Poder Executivo Municipal;
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CONSIDERANDO a solicitação formulada através da
Comunicação Interna n.º 1.223/2016 - PAD da Comissão n.º 03 de
Processos Administrativos Disciplinares;

RESOLVE:

Art. 1° - Prorrogar o prazo para conclusão do Processo
Administrativo Disciplinar nº 066/2016, sob o rito sumário,
instaurado através da Portaria n.º 903/2016, por mais 15 (quinze)
dias, pois as circunstâncias exigem a dilação do prazo, nos termos
do art. 170, § 5º, da Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011,
com as alterações introduzidas pela Lei Complementar Municipal
n.º 1.902/2013;

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Secretário Municipal de Administração, 29 de agosto
de 2016.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

EDWALDO ALVES SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERINO

PORTARIA N.º 1.301/2016

INSTAURA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERINO,
no uso das atribuições que lhe conferem as Leis Municipais, n.ºs
421/87, 1.270/04, e a Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011,
com as alterações introduzidas pela Lei Complementar Municipal
n.º 1.902/2013, e o Decreto n.º 17.204/2016 expedido pelo Chefe
do Poder Executivo Municipal e, 

CONSIDERANDO a denúncia, em tese, de que os servidores

Marcos Santos Almeida, matrícula 07-02033-0, técnico de
enfermagem, e, Ildeval Santos Gomes, matrícula 07-14529-2,
motorista, tenham se recusado a prestar atendimento a pacientes,
no dia 18 de julho de 2013, sob a alegação de que não haviam
macas na base do SAMU 192, mesmo estando à disposição das
equipes de socorro macas moldáveis, consoante informações
contidas nas Comunicações Internas n.ºs 298/2013 e 413/2013
oriundas, respectivamente, da Coordenação Geral do SAMU 192
Regional e da Coordenação de Gestão de Pessoas da Secretaria
Municipal de Saúde e documentos anexos;

CONSIDERANDO que tal fato contraria o interesse público, bem
como as legislações pertinentes; 

RESOLVE:

Art. 1º - Instaurar Sindicância Administrativa, na forma dos arts.
158 e 167 da Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011, com as
alterações introduzidas pela Lei Complementar Municipal n.º
1.902/2013, para apurar a denúncia, em tese, de que os
servidores Marcos Santos Almeida, matrícula 07-02033-0, técnico
de enfermagem, e, Ildeval Santos Gomes, matrícula 07-14529-2,
motorista, tenham se recusado a prestar atendimento a pacientes,
no dia 18 de julho de 2013, sob a alegação de que não haviam
macas na base do SAMU 192, mesmo estando à disposição das
equipes de socorro macas moldáveis, consoante informações
contidas nas Comunicações Internas n.ºs 298/2013 e 413/2013
oriundas, respectivamente, da Coordenação Geral do SAMU 192
Regional e da Coordenação de Gestão de Pessoas da Secretaria
Municipal de Saúde e documentos anexos;

Art. 2º - Nomear as servidoras NARJARA SANDES GONÇALVES
SAMPAIO, MARIA CRISTINA SILVA FREITAS e ANDRÉIA
BARBOSA ALMEIDA RIBEIRO, lotadas respectivamente na
Procuradoria Geral do Município, Secretaria Municipal de Cultura,
Turismo, Esporte e Lazer e Secretaria Municipal de Serviços
Públicos, para sob a presidência da primeira, formarem a
comissão sindicante para apuração do fato denunciado;

Art. 3º - Garantir autonomia à comissão designada, conforme o art.
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186 da Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011, com as
alterações introduzidas pela Lei Complementar Municipal n.º
1.902/2013, para apurar tanto a conduta já denunciada, quanto
eventuais irregularidades conexas verificadas no curso do
procedimento.

Art. 4º - A Comissão poderá requisitar 01 (um) assessor jurídico e
01 (um) estagiário de Direito à Procuradoria Geral do Município.

Art. 5º - Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias, contados da
publicação desta portaria, para a conclusão da Sindicância
Administrativa, podendo ser prorrogada por igual período, na forma
do art. 167, § 3º, da Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011,
com as alterações introduzidas pela Lei Complementar Municipal
n.º 1.902/2013.

Art. 6º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Secretário Municipal de Administração, 29 de agosto
de 2016.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

EDWALDO ALVES SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERINO

PORTARIA N.º 1.302/2016

INSTAURA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERINO,
no uso das atribuições que lhe conferem as Leis Municipais, n.ºs
421/87, 1.270/04, e a Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011,
com as alterações introduzidas pela Lei Complementar Municipal
n.º 1.902/2013, e o Decreto n.º 17.204/2016, expedido pelo Chefe
do Poder Executivo Municipal e, 

CONSIDERANDO a denúncia, em tese, de dano ao patrimônio
público, em virtude de furto ocorrido em 03 de fevereiro de 2015,
nas dependências da Creche Municipal Anna Geruza Bittencourt
Ferraz, situada na Rua L n.º 35, Bairro Nova Cidade, neste
Município, oportunidade em que foi subtraído 01 (um) roteador e
01 (um) microfone, além de danos a 01 (um) teclado, consoante
informações contidas no Ofício n.º 027/2015, oriundo da Gerência
de Segurança Patrimonial da Secretaria Municipal de
Administração e documentos anexos;

CONSIDERANDO que tal fato contraria o interesse público, bem
como as legislações pertinentes; 

RESOLVE:

Art. 1º - Instaurar Sindicância Administrativa, na forma dos arts.
158 e 167 da Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011, com as
alterações introduzidas pela Lei Complementar Municipal n.º
1.902/2013, para apurar a denúncia, em tese, de dano ao
patrimônio público, em virtude de furto ocorrido em 03 de fevereiro
de 2015, nas dependências da Creche Municipal Anna Geruza
Bittencourt Ferraz, situada na Rua L n.º 35, Bairro Nova Cidade,
neste Município, oportunidade em que foi subtraído 01 (um)
roteador e 01 (um) microfone, além de danos a 01 (um) teclado,
consoante informações contidas no Ofício n.º 027/2015, oriundo da
Gerência de Segurança Patrimonial da Secretaria Municipal de
Administração e documentos anexos;

Art. 2º - Nomear os servidores ÉBER DOS SANTOS CHAVES,
NÉBIA MARA PRATES DE OLIVEIRA e DANIELLA OLIVEIRA
SANTOS, o primeiro lotado na Procuradoria Geral do Município, a
segunda na Ouvidoria Geral do Município e a última na Secretaria
Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, para formarem,
sob a presidência do primeiro, a comissão sindicante para
apuração dos fatos constantes da denúncia;

Art. 3º - Garantir autonomia à comissão designada, conforme o art.
186 da Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011, com as
alterações introduzidas pela Lei Complementar Municipal n.º
1.902/2013, para apurar tanto a conduta já denunciada, quanto
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eventuais irregularidades conexas verificadas no curso do
procedimento.

Art. 4º - A Comissão poderá requisitar 01 (um) assessor jurídico e
01 (um) estagiário de Direito à Procuradoria Geral do Município.

Art. 5º - Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias, contados da
publicação desta portaria, para a conclusão da Sindicância
Administrativa, podendo ser prorrogada por igual período, na forma
do art. 167, § 3º, da Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011,
com as alterações introduzidas pela Lei Complementar Municipal
n.º 1.902/2013.

Art. 6º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Secretário Municipal de Administração, 29 de agosto
de 2016.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

EDWALDO ALVES SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERINO

PORTARIA N.º 1.303/2016

INSTAURA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERINO,
no uso das atribuições que lhe conferem as Leis Municipais, n.ºs
421/87, 1.270/04, e a Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011,
com as alterações introduzidas pela Lei Complementar Municipal
n.º 1.902/2013, e o Decreto n.º 17.204/2016, expedido pelo Chefe
do Poder Executivo Municipal e, 

CONSIDERANDO a denúncia, em tese, de dano ao patrimônio
público, em virtude de furto de 01 (um) decibelímetro, ocorrido em
31 de janeiro de 2015 por volta das 18h00min, enquanto o referido

objeto estava no interior do veículo oficial, tipo Uno Mille Economy,
marca Fiat, placa policial JSN5177, pertencente ao Município de
Vitória da Conquista, que estava estacionado na Av. Feira de
Santana n.º 220, Bairro Ibirapuera, nesta cidade, especificamente
em frente à residência do servidor público municipal Leandro
Normando dos Santos, consoante informações contidas na
Comunicação Interna n.º 025/2015, oriunda da Secretaria
Municipal de Serviços Públicos e documentos anexos;

CONSIDERANDO que tal fato contraria o interesse público, bem
como as legislações pertinentes; 

RESOLVE:

Art. 1º - Instaurar Sindicância Administrativa, na forma dos arts.
158 e 167 da Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011, com as
alterações introduzidas pela Lei Complementar Municipal n.º
1.902/2013, para apurar a denúncia, em tese, de dano ao
patrimônio público, em virtude de furto de 01 (um) decibelímetro,
ocorrido em 31 de janeiro de 2015 por volta das 18h00min,
enquanto o referido objeto estava no interior do veículo oficial, tipo
Uno Mille Economy, marca Fiat, placa policial JSN5177,
pertencente ao Município de Vitória da Conquista, que estava
estacionado na Av. Feira de Santana n.º 220, Bairro Ibirapuera,
nesta cidade, especificamente em frente à residência do servidor
público municipal Leandro Normando dos Santos, consoante
informações contidas na Comunicação Interna n.º 025/2015,
oriunda da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e
documentos anexos;

Art. 2º - Nomear os servidores ÉBER DOS SANTOS CHAVES,
NÉBIA MARA PRATES DE OLIVEIRA e DANIELLA OLIVEIRA
SANTOS, o primeiro lotado na Procuradoria Geral do Município, a
segunda na Ouvidoria Geral do Município e a última na Secretaria
Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, para formarem,
sob a presidência do primeiro, a comissão sindicante para
apuração dos fatos constantes da denúncia;

Art. 3º - Garantir autonomia à comissão designada, conforme o art.
186 da Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011, com as
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alterações introduzidas pela Lei Complementar Municipal n.º
1.902/2013, para apurar tanto a conduta já denunciada, quanto
eventuais irregularidades conexas verificadas no curso do
procedimento.

Art. 4º - A Comissão poderá requisitar 01 (um) assessor jurídico e
01 (um) estagiário de Direito à Procuradoria Geral do Município.

Art. 5º - Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias, contados da
publicação desta portaria, para a conclusão da Sindicância
Administrativa, podendo ser prorrogada por igual período, na forma
do art. 167, § 3º, da Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011,
com as alterações introduzidas pela Lei Complementar Municipal
n.º 1.902/2013.

Art. 6º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Secretário Municipal de Administração, 29 de agosto
de 2016.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

EDWALDO ALVES SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERINO

PORTARIA N º 1.307/2016

DESIGNA DEFENSORA DATIVA 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERINO,
no uso das atribuições que lhe conferem as Leis Municipais, nºs
421/87, 1.270/04 e 1.786/2011, e o Decreto nº 17.204/2016,
expedido pelo Chefe do Poder Executivo Municipal,

CONSIDERANDO a solicitação formulada através da
Comunicação Interna n.º 1.113/2016-PAD, bem como o disposto
no art. 189, §2º, da Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011,

__D812A42145__

com as alterações introduzidas pela Lei Complementar Municipal
n.º 1.902/2013;

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR a servidora Anapaula Costa Ramires de
Oliveira, matrícula 07-14115-7, administradora, lotada na
Secretaria Municipal de Administração, como defensora dativa
para apresentar defesa, no prazo de 05 (cinco) dias, no Processo
Administrativo Disciplinar nº 064/2016, movido em face do servidor
Ramon Santos Gusmão, matrícula 07-13856-3, auxiliar
administrativo, em virtude de o mesmo não ter se manifestado no
prazo disposto em Edital de Citação publicado em 20 de julho de
2016, edição 1.682, página 69, do Diário Oficial Eletrônico deste
Município;

Art. 2º - Garantir à defensora dativa o direito de vistas dos autos
na sala de reuniões das Comissões de Processos Administrativos,
situada na Rua Coronel Gugé n.º 351, Centro;

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Secretário Municipal de Administração, 30 de agosto
de 2016.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

EDWALDO ALVES SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERINO

PORTARIA N.º 1.308/2016

INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO EM FACE DE
EMPRESA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERINO,
no uso das atribuições que lhe conferem as Leis Municipais, n.ºs
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421/87 e 1.270/04, e o Decreto n.º 17.204/2016 expedido pelo
Chefe do Poder Executivo Municipal e, 

CONSIDERANDO a denúncia de irregularidade praticada, em
tese, pela empresa TECNOGUARD LTDA EPP, inscrita no CNPJ
sob o n.º 03.983.379/0001-95, em virtude do descumprimento das
Cláusulas Segunda (item 2.1) e Oitava (itens 8.2 e 8.3) do
Contrato Administrativo n.º 153-24/2013, decorrente do Pregão
Presencial n.º 051/2013 e Ata de Registro de Preços n.º 115/2013,
especialmente por não ter comparecido de imediato para averiguar
furto ocorrido em 26 de junho de 2013 na Escola Municipal Maria
Santana, bem como por não ter comunicado a referida ocorrência
ao representante designado pela Administração Pública Municipal,
consoante informações contidas no Ofício n.º 117/2013 oriundo da
Gerência de Segurança Patrimonial da Secretaria Municipal de
Administração e documentos anexos;

CONSIDERANDO que essa situação contraria o interesse público,
bem como as legislações pertinentes; 

CONSIDERANDO que tal fato constitui infração prevista nas Leis
n.ºs 8.666/1993 e 10.520/2002;

CONSIDERANDO a garantia constitucional de Ampla Defesa e do
Contraditório, nos termos da Constituição Federal de 1988 e do
art. 15 do Decreto Municipal n.º 14.873/2012;

CONSIDERANDO que o Processo Administrativo em face de
Empresa tramita, no âmbito desta Administração Pública, de
acordo com as normas processuais contidas no Decreto Municipal
n.º 14.873/2012;

RESOLVE:

Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo na forma do art. 7º do
Decreto Municipal n.º 14.873/2012, para apurar denúncia de
irregularidade praticada, em tese pela empresa TECNOGUARD
LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.983.379/0001-95, em
virtude do descumprimento das Cláusulas Segunda (item 2.1) e
Oitava (itens 8.2 e 8.3) do Contrato Administrativo n.º 153-24/2013,

decorrente do Pregão Presencial n.º 051/2013 e Ata de Registro
de Preços n.º 115/2013, especialmente por não ter comparecido
de imediato para averiguar furto ocorrido em 26 de junho de 2013
na Escola Municipal Maria Santana, bem como por não ter
comunicado a referida ocorrência ao representante designado pela
Administração Pública Municipal, consoante informações contidas
no Ofício n.º 117/2013 oriundo da Gerência de Segurança
Patrimonial da Secretaria Municipal de Administração e
documentos anexos, sendo passível, portanto, caso seja
comprovada a veracidade da denúncia, a aplicação das
penalidades de multa e de impedimento de licitar e contratar com a
Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, previstas
no art. 87, da Lei n.º 8.666/1993, art. 7º da Lei n.º 10.520/2002 e
Cláusula Décima do Contrato Administrativo n.º 153-24/2013;

Art. 2º - Nomear os servidores Francisco dos Reis Fonseca,
Luciana Oliveira Sousa e Vanusa Oliveira Macedo, os dois
primeiros lotados na Secretaria Municipal de Administração e a
última lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social,
para, sob a presidência do primeiro, formarem a comissão de
inquérito para apuração da denúncia;

Art. 3º - Garantir autonomia à comissão designada, para apurar
tanto a conduta já denunciada, quanto eventuais irregularidades
conexas verificadas no curso do procedimento;

Art. 4º - A Comissão poderá requisitar 01 (um) assessor jurídico e
01 (um) estagiário de Direito à Procuradoria Geral do Município;

Art. 5º - Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da
publicação desta portaria, para a conclusão do Processo
Administrativo, salvo a imposição de circunstâncias excepcionais,
conforme determina o art. 13 do Decreto Municipal n.º
14.873/2012;

Art. 6º - Suspender, cautelarmente, a empresa TECNOGUARD
LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.983.379/0001-95,  do
registro cadastral de fornecedores do Município de Vitória da
Conquista, a fim de evitar sua participação em futuros certames
até a conclusão do Processo Administrativo e resguardar o
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interesse público;

Art. 7º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Secretário Municipal de Administração, 30 de agosto
de 2016.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

EDWALDO ALVES SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERINO

PORTARIA N.º 1.309/2016

INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SOB
O RITO ORDINÁRIO

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERINO,
no uso das atribuições que lhe conferem as Leis Municipais, n.ºs
421/87 e 1.270/04, e o Decreto n.º 17.204/2016 expedido pelo
Chefe do Poder Executivo Municipal e,

CONSIDERANDO a denúncia de infração praticada, em tese, pelo
Sr. BRAULITO PERAZZO DE OLIVEIRA FILHO, matrícula 03-
24098-5, médico, lotado na Secretaria Municipal de Saúde com
carga horária semanal de 20 (vinte) horas, em virtude de acumular
indevidamente o referido cargo público com as funções públicas
de médico e professor junto ao Estado da Bahia, respectivamente
com cargas horárias de 120 (cento e vinte) horas mensais e 40
(quarenta) horas semanais, consoante Comunicação Interna n.º
007/2015 oriunda da Procuradoria Geral do Município de Vitória da
Conquista - BA e documentos anexos;

CONSIDERANDO que essa situação contraria o interesse público,
bem como as legislações pertinentes; 

CONSIDERANDO que tal fato constitui infração à Constituição da

República Federativa do Brasil, bem como à Lei Complementar
Municipal nº 1.786/2011 – Regime Jurídico Único dos Servidores
do Município de Vitória da Conquista;

CONSIDERANDO a garantia constitucional de Ampla Defesa e do
Contraditório, nos termos da Constituição Federal de 1988 e do
art. 175 da Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011;

RESOLVE:

Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar, sob o rito
ordinário, na forma dos arts. 159, inciso III, e 171 da Lei
Complementar Municipal nº 1.786/2011, com as alterações
introduzidas pela Lei Complementar Municipal n.º 1.902/2013, para
apurar denúncia de suposta infração pelo Sr. BRAULITO
PERAZZO DE OLIVEIRA FILHO, matrícula 03-24098-5, médico,
lotado na Secretaria Municipal de Saúde com carga horária
semanal de 20 (vinte) horas, em virtude de acumular
indevidamente o referido cargo público com as funções públicas
de médico e professor junto ao Estado da Bahia, respectivamente
com cargas horárias de 120 (cento e vinte) horas mensais e 40
(quarenta) horas semanais, consoante Comunicação Interna n.º
007/2015 oriunda da Procuradoria Geral do Município de Vitória da
Conquista - BA e documentos anexos, incidindo a prática
denunciada, em tese, em violação às normas contidas no art. 37,
inciso XVI, da Constituição da República Federativa do Brasil e art.
130 da Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011, sendo
passível, portanto, caso seja comprovada a veracidade da
denúncia, a aplicação da penalidade de demissão, nos termos do
art. 144, inciso XII, da Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011;

Art. 2º - Nomear os servidores RAFAEL MEIRA DE ARAÚJO,
ADRIANA BORGES MAGALHÃES BARBOSA e LUCIANA
OLIVEIRA SOUSA, lotados na Secretaria Municipal de
Administração, para formarem, sob a presidência do primeiro, a
comissão processante para a apuração dos fatos constantes da
denúncia;

Art. 3º - Garantir autonomia à comissão designada, conforme os
arts. 162 e 186 da Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011,

Vitória da Conquista - Bahia
Ano 9 — Edição 1.705

quarta, 31 de agosto de 2016
Página 372 de 382



__D812A42147__

com as alterações introduzidas pela Lei Complementar Municipal
n.º 1.902/2013, para apurar tanto a conduta já denunciada, quanto
eventuais irregularidades conexas verificadas no curso do
procedimento;

Art. 4º - A Comissão poderá requisitar 1 (um) assessor jurídico e 1
(um) estagiário de Direito à Procuradoria Geral do Município;

Art. 5º - Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da
publicação desta portaria, para a conclusão do Processo
Administrativo Disciplinar, podendo ser prorrogado por igual
período, na forma do art. 172, caput, da Lei Complementar
Municipal n.º 1.786/2011, com as alterações introduzidas pela Lei
Complementar Municipal n.º 1.902/2013;

Art. 6º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Secretário Municipal de Administração, 30 de agosto
de 2016.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

EDWALDO ALVES SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERINO

PORTARIA N.º 1.310/2016

INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SOB
O RITO ORDINÁRIO

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERINO,
no uso das atribuições que lhe conferem as Leis Municipais, n.ºs
421/87 e 1.270/04, e o Decreto n.º 17.204/2016 expedido pelo
Chefe do Poder Executivo Municipal e, 

CONSIDERANDO a denúncia de infração praticada, em tese, pela
Sr.ª GIRLÂNIA HONÓRIA XAVIER MATOS,  matrícula 07-21437-5,

enfermeira, lotada na Secretaria Municipal de Saúde com carga
horária semanal de 40 (quarenta) horas, em virtude de acumular
indevidamente o referido cargo público com a função pública de
enfermeira junto ao Estado da Bahia, com carga horária semanal
de 40 (quarenta) horas, consoante Comunicação Interna n.º
007/2015 oriunda da Procuradoria Geral do Município de Vitória da
Conquista - BA e documentos anexos;

CONSIDERANDO que essa situação contraria o interesse público,
bem como as legislações pertinentes; 

CONSIDERANDO que tal fato constitui infração à Constituição da
República Federativa do Brasil, bem como à Lei Complementar
Municipal nº 1.786/2011 – Regime Jurídico Único dos Servidores
do Município de Vitória da Conquista;

CONSIDERANDO a garantia constitucional de Ampla Defesa e do
Contraditório, nos termos da Constituição Federal de 1988 e do
art. 175 da Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011;

RESOLVE:

Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar, sob o rito
ordinário, na forma dos arts. 159, inciso III, e 171 da Lei
Complementar Municipal nº 1.786/2011, com as alterações
introduzidas pela Lei Complementar Municipal n.º 1.902/2013, para
apurar denúncia de suposta infração , pela Sr.ª GIRLÂNIA
HONÓRIA XAVIER MATOS,  matrícula 07-21437-5, enfermeira,
lotada na Secretaria Municipal de Saúde com carga horária
semanal de 40 (quarenta) horas, em virtude de acumular
indevidamente o referido cargo público com a função pública de
enfermeira junto ao Estado da Bahia, com carga horária semanal
de 40 (quarenta) horas, consoante Comunicação Interna n.º
007/2015 oriunda da Procuradoria Geral do Município de Vitória da
Conquista - BA e documentos anexos, incidindo a prática
denunciada, em tese, em violação às normas contidas no art. 37,
inciso XVI, da Constituição da República Federativa do Brasil e art.
130 da Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011, sendo
passível, portanto, caso seja comprovada a veracidade da
denúncia, a aplicação da penalidade de demissão, nos termos do
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art. 144, inciso XII, da Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011;

Art. 2º - Nomear os servidores RAFAEL MEIRA DE ARAÚJO,
ADRIANA BORGES MAGALHÃES BARBOSA e LUCIANA
OLIVEIRA SOUSA, lotados na Secretaria Municipal de
Administração, para formarem, sob a presidência do primeiro, a
comissão processante para a apuração dos fatos constantes da
denúncia;

Art. 3º - Garantir autonomia à comissão designada, conforme os
arts. 162 e 186 da Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011,
com as alterações introduzidas pela Lei Complementar Municipal
n.º 1.902/2013, para apurar tanto a conduta já denunciada, quanto
eventuais irregularidades conexas verificadas no curso do
procedimento;

Art. 4º - A Comissão poderá requisitar 1 (um) assessor jurídico e 1
(um) estagiário de Direito à Procuradoria Geral do Município;

Art. 5º - Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da
publicação desta portaria, para a conclusão do Processo
Administrativo Disciplinar, podendo ser prorrogado por igual
período, na forma do art. 172, caput, da Lei Complementar
Municipal n.º 1.786/2011, com as alterações introduzidas pela Lei
Complementar Municipal n.º 1.902/2013;

Art. 6º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Secretário Municipal de Administração, 30 de agosto
de 2016.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

EDWALDO ALVES SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERINO

__D812A42148__ PORTARIA N.º 1.311/2016

INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SOB
O RITO ORDINÁRIO

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERINO,
no uso das atribuições que lhe conferem as Leis Municipais, n.ºs
421/87 e 1.270/04, e o Decreto n.º 17.204/2016 expedido pelo
Chefe do Poder Executivo Municipal e, 

CONSIDERANDO a denúncia de infração praticada, em tese, pela
Sr.ª IOLANDA ALMEIDA DOS SANTOS,  matrícula 07-14976-0,
auxiliar de enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde
com carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, em virtude de
acumular indevidamente o referido cargo público com a função
pública de auxiliar de enfermagem junto ao Estado da Bahia, com
carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, consoante
Comunicação Interna n.º 007/2015 oriunda da Procuradoria Geral
do Município de Vitória da Conquista - BA e documentos anexos;

CONSIDERANDO que essa situação contraria o interesse público,
bem como as legislações pertinentes; 

CONSIDERANDO que tal fato constitui infração à Constituição da
República Federativa do Brasil, bem como à Lei Complementar
Municipal nº 1.786/2011 – Regime Jurídico Único dos Servidores
do Município de Vitória da Conquista;

CONSIDERANDO a garantia constitucional de Ampla Defesa e do
Contraditório, nos termos da Constituição Federal de 1988 e do
art. 175 da Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011;

RESOLVE:

Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar, sob o rito
ordinário, na forma dos arts. 159, inciso III, e 171 da Lei
Complementar Municipal nº 1.786/2011, com as alterações
introduzidas pela Lei Complementar Municipal n.º 1.902/2013, para
apurar denúncia de suposta infração pela Sr.ª IOLANDA ALMEIDA
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DOS SANTOS, matrícula 07-14976-0, auxiliar de enfermagem,
lotada na Secretaria Municipal de Saúde com carga horária
semanal de 40 (quarenta) horas, em virtude de acumular
indevidamente o referido cargo público com a função pública de
auxiliar de enfermagem junto ao Estado da Bahia, com carga
horária semanal de 40 (quarenta) horas, consoante Comunicação
Interna n.º 007/2015 oriunda da Procuradoria Geral do Município
de Vitória da Conquista - BA e documentos anexos, incidindo a
prática denunciada, em tese, em violação às normas contidas no
art. 37, inciso XVI, da Constituição da República Federativa do
Brasil e art. 130 da Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011,
sendo passível, portanto, caso seja comprovada a veracidade da
denúncia, a aplicação da penalidade de demissão, nos termos do
art. 144, inciso XII, da Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011;

Art. 2º - Nomear os servidores RAFAEL MEIRA DE ARAÚJO,
ADRIANA BORGES MAGALHÃES BARBOSA e LUCIANA
OLIVEIRA SOUSA, lotados na Secretaria Municipal de
Administração, para formarem, sob a presidência do primeiro, a
comissão processante para a apuração dos fatos constantes da
denúncia;

Art. 3º - Garantir autonomia à comissão designada, conforme os
arts. 162 e 186 da Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011,
com as alterações introduzidas pela Lei Complementar Municipal
n.º 1.902/2013, para apurar tanto a conduta já denunciada, quanto
eventuais irregularidades conexas verificadas no curso do
procedimento;

Art. 4º - A Comissão poderá requisitar 1 (um) assessor jurídico e 1
(um) estagiário de Direito à Procuradoria Geral do Município;

Art. 5º - Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da
publicação desta portaria, para a conclusão do Processo
Administrativo Disciplinar, podendo ser prorrogado por igual
período, na forma do art. 172, caput, da Lei Complementar
Municipal n.º 1.786/2011, com as alterações introduzidas pela Lei
Complementar Municipal n.º 1.902/2013;

Art. 6º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
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ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Secretário Municipal de Administração, 30 de agosto
de 2016.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

EDWALDO ALVES SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERINO

PORTARIA N.º 1.312/2016

INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SOB
O RITO ORDINÁRIO

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERINO,
no uso das atribuições que lhe conferem as Leis Municipais, n.ºs
421/87 e 1.270/04, e o Decreto n.º 17.204/2016 expedido pelo
Chefe do Poder Executivo Municipal e, 

CONSIDERANDO a denúncia de infração praticada, em tese, pelo
Sr. LUIZ SANTOS ANDRADE, matrícula 03-10227-0, médico,
lotado na Secretaria Municipal de Saúde com carga horária
semanal de 20 (vinte) horas, em virtude de acumular
indevidamente o referido cargo público com outras duas funções
públicas de médico junto ao Estado da Bahia, consoante
Comunicação Interna n.º 007/2015 oriunda da Procuradoria Geral
do Município de Vitória da Conquista - BA e documentos anexos;

CONSIDERANDO que essa situação contraria o interesse público,
bem como as legislações pertinentes; 

CONSIDERANDO que tal fato constitui infração à Constituição da
República Federativa do Brasil, bem como à Lei Complementar
Municipal nº 1.786/2011 – Regime Jurídico Único dos Servidores
do Município de Vitória da Conquista;

CONSIDERANDO a garantia constitucional de Ampla Defesa e do
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Contraditório, nos termos da Constituição Federal de 1988 e do
art. 175 da Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011;

RESOLVE:

Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar, sob o rito
ordinário, na forma dos arts. 159, inciso III, e 171 da Lei
Complementar Municipal nº 1.786/2011, com as alterações
introduzidas pela Lei Complementar Municipal n.º 1.902/2013, para
apurar denúncia de suposta infração pelo Sr. LUIZ SANTOS
ANDRADE, matrícula 03-10227-0, médico, lotado na Secretaria
Municipal de Saúde com carga horária semanal de 20 (vinte)
horas, em virtude de acumular indevidamente o referido cargo
público com outras duas funções públicas de médico junto ao
Estado da Bahia, consoante Comunicação Interna n.º 007/2015
oriunda da Procuradoria Geral do Município de Vitória da
Conquista - BA e documentos anexos, incidindo a prática
denunciada, em tese, em violação às normas contidas no art. 37,
inciso XVI, da Constituição da República Federativa do Brasil e art.
130 da Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011, sendo
passível, portanto, caso seja comprovada a veracidade da
denúncia, a aplicação da penalidade de demissão, nos termos do
art. 144, inciso XII, da Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011;

Art. 2º - Nomear os servidores RAFAEL MEIRA DE ARAÚJO,
ADRIANA BORGES MAGALHÃES BARBOSA e LUCIANA
OLIVEIRA SOUSA, lotados na Secretaria Municipal de
Administração, para formarem, sob a presidência do primeiro, a
comissão processante para a apuração dos fatos constantes da
denúncia;

Art. 3º - Garantir autonomia à comissão designada, conforme os
arts. 162 e 186 da Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011,
com as alterações introduzidas pela Lei Complementar Municipal
n.º 1.902/2013, para apurar tanto a conduta já denunciada, quanto
eventuais irregularidades conexas verificadas no curso do
procedimento;

Art. 4º - A Comissão poderá requisitar 1 (um) assessor jurídico e 1
(um) estagiário de Direito à Procuradoria Geral do Município;
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Art. 5º - Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da
publicação desta portaria, para a conclusão do Processo
Administrativo Disciplinar, podendo ser prorrogado por igual
período, na forma do art. 172, caput, da Lei Complementar
Municipal n.º 1.786/2011, com as alterações introduzidas pela Lei
Complementar Municipal n.º 1.902/2013;

Art. 6º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Secretário Municipal de Administração, 30 de agosto
de 2016.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

EDWALDO ALVES SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERINO

PORTARIA N.º 1.313/2016

INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SOB
O RITO ORDINÁRIO

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERINO,
no uso das atribuições que lhe conferem as Leis Municipais, n.ºs
421/87 e 1.270/04, e o Decreto n.º 17.204/2016 expedido pelo
Chefe do Poder Executivo Municipal e, 

CONSIDERANDO a denúncia de infração praticada, em tese, pela
Sr.ª LUZIA OLIVEIRA VIEIRA MENDES,  matrícula 10-19883-3,
professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação com carga
horária semanal de 20 (vinte) horas, em virtude de acumular
indevidamente o referido cargo público com a função pública de
auxiliar administrativo junto ao Estado da Bahia, com carga horária
semanal de 40 (quarenta) horas, consoante Comunicação Interna
n.º 007/2015 oriunda da Procuradoria Geral do Município de Vitória
da Conquista - BA e documentos anexos;
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CONSIDERANDO que essa situação contraria o interesse público,
bem como as legislações pertinentes; 

CONSIDERANDO que tal fato constitui infração à Constituição da
República Federativa do Brasil, bem como à Lei Complementar
Municipal nº 1.786/2011 – Regime Jurídico Único dos Servidores
do Município de Vitória da Conquista;

CONSIDERANDO a garantia constitucional de Ampla Defesa e do
Contraditório, nos termos da Constituição Federal de 1988 e do
art. 175 da Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011;

RESOLVE:

Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar, sob o rito
ordinário, na forma dos arts. 159, inciso III, e 171 da Lei
Complementar Municipal nº 1.786/2011, com as alterações
introduzidas pela Lei Complementar Municipal n.º 1.902/2013, para
apurar denúncia de suposta infração pela Sr.ª LUZIA OLIVEIRA
VIEIRA MENDES, matrícula 10-19883-3, professora, lotada na
Secretaria Municipal de Educação com carga horária semanal de
20 (vinte) horas, em virtude de acumular indevidamente o referido
cargo público com a função pública de auxiliar administrativo junto
ao Estado da Bahia, com carga horária semanal de 40 (quarenta)
horas, consoante Comunicação Interna n.º 007/2015 oriunda da
Procuradoria Geral do Município de Vitória da Conquista - BA e
documentos anexos, incidindo a prática denunciada, em tese, em
violação às normas contidas no art. 37, inciso XVI, da Constituição
da República Federativa do Brasil e art. 130 da Lei Complementar
Municipal n.º 1.786/2011, sendo passível, portanto, caso seja
comprovada a veracidade da denúncia, a aplicação da penalidade
de demissão, nos termos do art. 144, inciso XII, da Lei
Complementar Municipal n.º 1.786/2011;

Art. 2º - Nomear os servidores RAFAEL MEIRA DE ARAÚJO,
ADRIANA BORGES MAGALHÃES BARBOSA e LUCIANA
OLIVEIRA SOUSA, lotados na Secretaria Municipal de
Administração, para formarem, sob a presidência do primeiro, a
comissão processante para a apuração dos fatos constantes da
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denúncia;

Art. 3º - Garantir autonomia à comissão designada, conforme os
arts. 162 e 186 da Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011,
com as alterações introduzidas pela Lei Complementar Municipal
n.º 1.902/2013, para apurar tanto a conduta já denunciada, quanto
eventuais irregularidades conexas verificadas no curso do
procedimento;

Art. 4º - A Comissão poderá requisitar 1 (um) assessor jurídico e 1
(um) estagiário de Direito à Procuradoria Geral do Município;

Art. 5º - Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da
publicação desta portaria, para a conclusão do Processo
Administrativo Disciplinar, podendo ser prorrogado por igual
período, na forma do art. 172, caput, da Lei Complementar
Municipal n.º 1.786/2011, com as alterações introduzidas pela Lei
Complementar Municipal n.º 1.902/2013;

Art. 6º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Secretário Municipal de Administração, 30 de agosto
de 2016.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

EDWALDO ALVES SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERINO

PORTARIA N.º 1.314/2016

INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SOB
O RITO ORDINÁRIO

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERINO,
no uso das atribuições que lhe conferem as Leis Municipais, n.ºs
421/87 e 1.270/04, e o Decreto n.º 17.204/2016 expedido pelo
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Chefe do Poder Executivo Municipal e, 

CONSIDERANDO a denúncia de infração praticada, em tese, pela
Sr.ª SUMAIA ALMEIDA SOUZA LORDELO,  matrícula 03-06965-9,
médica, lotada na Secretaria Municipal de Saúde com carga
horária semanal de 20 (vinte) horas, em virtude de acumular
indevidamente o referido cargo público com as funções públicas
de médica e professora junto ao Estado da Bahia,
respectivamente com cargas horárias de 12 (doze) horas
semanais e 40 (quarenta) horas semanais, consoante
Comunicação Interna n.º 007/2015 oriunda da Procuradoria Geral
do Município de Vitória da Conquista - BA e documentos anexos;

CONSIDERANDO que essa situação contraria o interesse público,
bem como as legislações pertinentes; 

CONSIDERANDO que tal fato constitui infração à Constituição da
República Federativa do Brasil, bem como à Lei Complementar
Municipal nº 1.786/2011 – Regime Jurídico Único dos Servidores
do Município de Vitória da Conquista;

CONSIDERANDO a garantia constitucional de Ampla Defesa e do
Contraditório, nos termos da Constituição Federal de 1988 e do
art. 175 da Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011;

RESOLVE:

Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar, sob o rito
ordinário, na forma dos arts. 159, inciso III, e 171 da Lei
Complementar Municipal nº 1.786/2011, com as alterações
introduzidas pela Lei Complementar Municipal n.º 1.902/2013, para
apurar denúncia de suposta infração pela Sr.ª SUMAIA ALMEIDA
SOUZA LORDELO, matrícula 03-06965-9, médica, lotada na
Secretaria Municipal de Saúde com carga horária semanal de 20
(vinte) horas, em virtude de acumular indevidamente o referido
cargo público com as funções públicas de médica e professora
junto ao Estado da Bahia, respectivamente com cargas horárias
de 12 (doze) horas semanais e 40 (quarenta) horas semanais,
consoante Comunicação Interna n.º 007/2015 oriunda da
Procuradoria Geral do Município de Vitória da Conquista - BA e

documentos anexos, incidindo a prática denunciada, em tese, em
violação às normas contidas no art. 37, inciso XVI, da Constituição
da República Federativa do Brasil e art. 130 da Lei Complementar
Municipal n.º 1.786/2011, sendo passível, portanto, caso seja
comprovada a veracidade da denúncia, a aplicação da penalidade
de demissão, nos termos do art. 144, inciso XII, da Lei
Complementar Municipal n.º 1.786/2011;

Art. 2º - Nomear os servidores RAFAEL MEIRA DE ARAÚJO,
ADRIANA BORGES MAGALHÃES BARBOSA e LUCIANA
OLIVEIRA SOUSA, lotados na Secretaria Municipal de
Administração, para formarem, sob a presidência do primeiro, a
comissão processante para a apuração dos fatos constantes da
denúncia;

Art. 3º - Garantir autonomia à comissão designada, conforme os
arts. 162 e 186 da Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011,
com as alterações introduzidas pela Lei Complementar Municipal
n.º 1.902/2013, para apurar tanto a conduta já denunciada, quanto
eventuais irregularidades conexas verificadas no curso do
procedimento;

Art. 4º - A Comissão poderá requisitar 1 (um) assessor jurídico e 1
(um) estagiário de Direito à Procuradoria Geral do Município;

Art. 5º - Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da
publicação desta portaria, para a conclusão do Processo
Administrativo Disciplinar, podendo ser prorrogado por igual
período, na forma do art. 172, caput, da Lei Complementar
Municipal n.º 1.786/2011, com as alterações introduzidas pela Lei
Complementar Municipal n.º 1.902/2013;

Art. 6º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Secretário Municipal de Administração, 30 de agosto
de 2016.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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EDWALDO ALVES SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERINO

PORTARIA N.º 1.315/2016

INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SOB
O RITO SUMÁRIO

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERINO,
no uso das atribuições que lhe conferem as Leis Municipais, n.ºs
421/87, 1.270/04 e 1.786/2011 – com as alterações introduzidas
pela Lei Complementar Municipal n.º 1.902/2013, e o Decreto n.º
17.204/2016 expedido pelo Chefe do Poder Executivo Municipal e,

CONSIDERANDO a denúncia de infração praticada, em tese, pelo
servidor MÁRCIO FERREIRA PAIVA,  matrícula 07-20637-2, gari,
lotado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, em virtude de
ter se ausentado injustificadamente ao serviço por 32 (trinta e
dois) dias interpolados no segundo semestre do ano de 2015 –
05/10/2015, 07/10/2015, 09/10/2015, 26/10/2015, 27/10/2015,
03/11/2015, 05/11/2015, 06/11/2015, 10/11/2015, 11/11/2015,
13/11/2015, 16/11/2015, 17/11/2015, 18/11/2015, 20/11/2015,
23/11/2015, 27/11/2015, 30/11/2015, 01/12/2015, 02/12/2015,
04/12/2015, 07/12/2015, 08/12/2015, 09/12/2015, 10/12/2015,
11/12/2015, 14/12/2015, 16/12/2015, 18/12/2015, 22/12/2015,
28/12/2015 e 30/12/2015, bem como por 31 (trinta e um) dias
interpolados no primeiro semestre do ano de 2016 – 04/01/2016,
05/01/2016, 06/01/2016, 07/01/2016, 08/01/2016, 11/01/2016,
12/01/2016, 15/01/2016, 18/01/2016, 19/01/2016, 20/01/2016,
21/01/2016, 22/01/2016, 25/01/2016, 29/01/2016, 01/02/2016,
05/02/2016, 08/02/2016, 10/02/2016, 11/02/2016, 12/02/2016,
15/02/2016, 16/02/2016, 17/02/2016, 18/02/2016, 19/02/2016,
22/02/2016, 23/02/2016, 11/03/2016, 24/03/2016 e 22/04/2016,
consoante informações contidas na Comunicação Interna nº
016/2015 oriunda da Secretária Municipal de Serviços Públicos e
documentos anexos;

CONSIDERANDO que essa situação contraria o interesse público,

bem como as legislações pertinentes; 

CONSIDERANDO que tal fato constitui infração prevista no atual
Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de
Vitória da Conquista – Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011;

CONSIDERANDO a garantia constitucional da Ampla Defesa e do
Contraditório e nos termos do art. 176 da Lei Complementar
Municipal n.º 1.786/2011, com as alterações introduzidas pela Lei
Complementar Municipal n.º 1.902/2013; 

RESOLVE:

Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar, sob o rito
sumário, na forma dos arts. 159, inciso II, e 170 da Lei
Complementar Municipal nº 1.786/2011, para apurar denúncia de
infração praticada, em tese, pelo servidor MÁRCIO FERREIRA
PAIVA, matrícula 07-20637-2, gari, lotado na Secretaria Municipal
de Serviços Públicos, em virtude de ter se ausentado
injustificadamente ao serviço por 32 (trinta e dois) dias
interpolados no segundo semestre do ano de 2015 – 05/10/2015,
07/10/2015, 09/10/2015, 26/10/2015, 27/10/2015, 03/11/2015,
05/11/2015, 06/11/2015, 10/11/2015, 11/11/2015, 13/11/2015,
16/11/2015, 17/11/2015, 18/11/2015, 20/11/2015, 23/11/2015,
27/11/2015, 30/11/2015, 01/12/2015, 02/12/2015, 04/12/2015,
07/12/2015, 08/12/2015, 09/12/2015, 10/12/2015, 11/12/2015,
14/12/2015, 16/12/2015, 18/12/2015, 22/12/2015, 28/12/2015 e
30/12/2015, bem como por 31 (trinta e um) dias interpolados no
primeiro semestre do ano de 2016 – 04/01/2016, 05/01/2016,
06/01/2016, 07/01/2016, 08/01/2016, 11/01/2016, 12/01/2016,
15/01/2016, 18/01/2016, 19/01/2016, 20/01/2016, 21/01/2016,
22/01/2016, 25/01/2016, 29/01/2016, 01/02/2016, 05/02/2016,
08/02/2016, 10/02/2016, 11/02/2016, 12/02/2016, 15/02/2016,
16/02/2016, 17/02/2016, 18/02/2016, 19/02/2016, 22/02/2016,
23/02/2016, 11/03/2016, 24/03/2016 e 22/04/2016, consoante
informações contidas na Comunicação Interna nº 016/2015
oriunda da Secretária Municipal de Serviços Públicos e
documentos anexos, o que em tese configura a prática da infração
de inassiduidade habitual, conforme dispõe o art. 150 da Lei
Complementar Municipal nº 1.786/2011, sendo passível, portanto,
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caso seja comprovada a veracidade da denúncia, a aplicação da
penalidade de demissão, nos termos do art. 144, inciso III, do
diploma legal supracitado;

Art. 2º - Nomear as servidoras GICELE PEREIRA DE SOUSA,
MANARA TELES SANTOS MATOS e CÉLIA SILVA PEREIRA
COSTA, lotadas respectivamente na Secretaria Municipal de
Administração, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Procuradoria Geral do Município, para formarem, sob a
presidência da primeira, a comissão processante para apuração
dos fatos constantes da denúncia;

Art. 3º - Garantir autonomia à comissão designada, conforme o art.
186 da Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011, com as
alterações introduzidas pela Lei Complementar Municipal n.º
1.902/2013, para apurar tanto a conduta já denunciada, quanto
eventuais irregularidades conexas verificadas no curso do
procedimento.

Art. 4º - A Comissão poderá requisitar 01 (um) assessor jurídico e
01 (um) estagiário de Direito à Procuradoria Geral do Município.

Art. 5º - Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias, contados da
publicação desta portaria, para a conclusão do Processo
Administrativo Disciplinar, podendo ser prorrogado por mais 15
(quinze) dias, na forma do art. 170, §5º, da Lei Complementar
Municipal n.º 1.786/2011, com as alterações introduzidas pela Lei
Complementar Municipal n.º 1.902/2013;

Art. 6º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Secretário Municipal de Administração, 30 de agosto
de 2016.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

EDWALDO ALVES SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERINO

__D812A42153__ PORTARIA N.º 1.316/2016

INSTAURA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERINO,
no uso das atribuições que lhe conferem as Leis Municipais, n.ºs
421/87, 1.270/04, e a Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011,
com as alterações introduzidas pela Lei Complementar Municipal
n.º 1.902/2013, e o Decreto n.º 17.204/2016 expedido pelo Chefe
do Poder Executivo Municipal e, 

CONSIDERANDO a denúncia protocolada pela servidora F.M.N,
matrícula 07-14300-1, junto à Ouvidoria do SUS da Secretária
Municipal de Saúde, registrada sob o n.º 698284, em que alega ter
sido vítima de suposto assédio moral e desapreço na repartição
pública em que trabalha, condutas praticadas em tese por
A.B.A.O, matrícula 03-14919-6;

CONSIDERANDO que tal fato contraria o interesse público, bem
como as legislações pertinentes; 

RESOLVE:

Art. 1º - Instaurar Sindicância Administrativa, na forma dos arts.
158 e 167 da Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011, com as
alterações introduzidas pela Lei Complementar Municipal n.º
1.902/2013, para apurar a denúncia protocolada pela servidora
F.M.N, matrícula 07-14300-1, junto à Ouvidoria do SUS da
Secretária Municipal de Saúde, registrada sob o n.º 698284, em
que alega ter sido vítima de suposto assédio moral e desapreço na
repartição pública em que trabalha, condutas praticadas em tese
por A.B.A.O, matrícula 03-14919-6;

Art. 2º - Nomear as servidoras Narjara Sandes Gonçalves
Sampaio, Maria Cristina Silva Freitas e Andréia Barbosa Almeida
Ribeiro, lotadas respectivamente na Procuradoria Geral do
Município, Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e
Lazer e Secretaria Municipal de Serviços Públicos, para sob a
presidência da primeira, formarem a comissão sindicante para
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apuração do fato denunciado;

Art. 3º - Garantir autonomia à comissão designada, conforme o art.
186 da Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011, com as
alterações introduzidas pela Lei Complementar Municipal n.º
1.902/2013, para apurar tanto a conduta já denunciada, quanto
eventuais irregularidades conexas verificadas no curso do
procedimento.

Art. 4º - A Comissão poderá requisitar 1 (um) assessor jurídico e 1
(um) estagiário de Direito à Procuradoria Geral do Município.

Art. 5º - Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias, contados da
publicação desta portaria, para a conclusão da Sindicância
Administrativa, podendo ser prorrogada por igual período, na forma
do art. 167, § 3º, da Lei Complementar Municipal n.º 1.786/2011,
com as alterações introduzidas pela Lei Complementar Municipal
n.º 1.902/2013.

Art. 6º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Secretário Municipal de Administração, 30 de agosto
de 2016.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

EDWALDO ALVES SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERINO

DECRETO

DECRETO N° 17.228, DE 29 DE AGOSTO DE 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA , Estado
da Bahia, no uso das atribuições que lhe confere o art.75, inciso XI,
da Lei Orgânica do Município, e art. 352 §3°, inciso I e II do Código

Tributário Municipal,

CONSIDERANDO que o CEASA, localizado na Av. Juracy
Magalhães em nossa Cidade, vem passando por algumas
transformações internas, mais precisamente em decorrência do
incremento nas suas atividades comerciais no ramo
hortifrutigranjeiro;

CONSIDERANDO que o crescente aumento na circulação de
automóveis, mercadorias e pessoas nas dependências do referido
centro comercial, tem causado alguns transtornos em seu
funcionamento;

DECRETA:

Art. 1° Ficará a cargo da fiscalização pública municipal o controle
da entrada e saída de veículos no CEASA, e para tanto deverá ser
exigida a identificação do condutor, bem como da procedência da
carga que ali adentrar e do permissionário destinatário, sob pena
de não ser permitida a entrada do veículo.

Parágrafo Único - Os veículos carregados somente terão acesso
ao CEASA para entregar sua mercadoria diretamente aos
permissionários devidamente licenciados, não sendo permitido em
nenhuma hipótese a comercialização direta de tais produtos seja
no solo ou na própria carroceria, sob pena de apreensão da
mercadoria e multa administrativa prevista em lei.

Art. 2° Os veículos que adentrarem o CEASA, para a descarga de
mercadorias somente poderão permanecer nas suas
dependências por até 24hs (vinte e quatro horas) contada a partir
do horário de entrada.

§1º - Os veículos de frete ou de passeio que adentrarem o CEASA
somente poderão permanecer naquelas dependências dentro do
horário de funcionamento estabelecido no art. 5º.
§2º - Nos dias considerados de maior fluxo de veículos (segundas,
terças, e sextas-feiras), não será permitida a entrada de veículos
de passeio de permissionários das 04:30hs às 12hs.
§3º - Em caso de permanência do veículo nas dependências do
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CEASA, após o tempo estabelecido neste artigo, estarão os
mesmos sujeitos ao pagamento de taxa de permanência no valor
de R$100,00 (cem reais) a diária.
§4º - Os veículos identificados como “pega-frete” deverão ser
cadastrados junto ao Poder Público Municipal e terão local
demarcado para estacionamento com o máximo de 30 (trinta)
vagas.
Art. 3° Os Produtores/Agricultores do Município de Vitória da
Conquista/BA tidos como pequenos permissionários, devidamente
cadastrados junto o Poder Público Municipal, poderão
comercializar seus produtos em espaço previamente demarcado
pela Administração e, preferencialmente em bancas apropriadas.

Art. 4° Fica proibido o comércio de comida, a exemplo de lanches,
“espetos” e similares por comerciantes que não estão autorizados
pelo Poder Público Municipal, sendo inclusive vedada a
autorização de ambulantes.

Art. 5° O horário de funcionamento do CEASA será das 04:30 hs
ás 19hs de segunda a sexta e das 05hs ás 14hs aos sábados.

Art. 6° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação,
ficando revogadas as disposições em sentido contrário, 

Vitoria da Conquista – BA, 29 de agosto de 2016.

Guilherme Menezes de Andrade
Prefeito Municipal
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